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RESUMO 

 

BEPPU, Eloisa Atsue Tanaka. A escolarização de crianças brasileiras no Japão: reflexões a 

partir do enfoque histórico-cultural. 2022. Tese (Doutorado em Psicologia) – Instituto de 

Psicologia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2022. 

 

O encaminhamento de crianças, filhas de trabalhadores brasileiros no Japão, para classes 

especiais em escolas japonesas com diagnósticos de autismo e distúrbio emocional é o tema 

do estudo elaborado que resultou na Tese ora apresentada. As indicações que compõem o 

tema definido constam do título do Termo de Referência, que é o edital para realização de 

pesquisa lançado por uma organização de apoio aos brasileiros no Japão (Anexo A) e estão 

relacionadas com questões atuais que demandam preocupação e especial interesse para as 

áreas da educação e da psicologia escolar, como autismo, avaliação psicodiagnóstica, classe 

especial, migração, multiculturalismo e interculturalidade. As perguntas norteadoras: o que 

estaria motivando tais encaminhamentos? Que situações do processo escolar teriam 

ocasionado esses diagnósticos? Qual o papel desempenhado pelas famílias nesse processo? 

Como os fatores culturais influenciam e se fazem presentes na produção de diagnósticos de 

dificuldades de aprendizagem? Apoiada nesses questionamentos, a tese, que foi definida 

durante o processo de elaboração da pesquisa, explicita a questão da interculturalidade e os 

diagnósticos de autismo e distúrbio emocional de crianças brasileiras em escolas no Japão. No 

ponto original da questão pesquisada encontra-se o fenômeno migratório conhecido como 

movimento dekassegui, que é o deslocamento de brasileiros descendentes de japoneses em 

busca de trabalho com melhor remuneração no país dos ancestrais e que está relacionado com 

causas e consequências multifatoriais. A busca de compreensão para essas manifestações 

emocionais e comportamentais indicadas como problemáticas constitui o objetivo geral desta 

pesquisa, assim como a proposição de objetivos específicos de investigar, analisar e discutir 

as condições que estão relacionadas com o estudo empreendido. O principal referencial 

teórico que embasa a análise e a discussão dos dados pesquisados é a Psicologia Histórico-

Cultural, fundamentada no materialismo histórico e dialético e estudos das áreas de educação, 

psicologia e psicologia escolar. Trata-se de uma pesquisa de caráter qualitativo, baseada em 

fontes primárias e secundárias, em documentos relacionados com o tema, em documentários e 

vídeos de entrevistas com familiares que vivenciaram a situação do problema pesquisado. As 

análises centraram-se em dois eixos: a) o processo de escolarização das crianças no Japão e a 

produção de diagnósticos de autismo e distúrbio emocional; e b) a interculturalidade no 

processo de escolarização de crianças brasileiras filhas de descendentes de japoneses e 

migrantes no Japão. A pesquisa verificou que o problema constatado em âmbito escolar 

resultou de um aumento exacerbado de alunos estrangeiros em salas de aula, que em virtude 

de não dominarem o idioma japonês em nível suficiente, desencadeou uma situação escolar 

emergencial que motivou o encaminhamento dessas crianças que não conseguiam 

acompanhar as aulas de maneira adequada para classes especiais, com o diagnóstico de 

autismo e distúrbio emocional. Desse modo, o motivo encontrado para justificar o fenômeno 

estudado tem origem fora das escolas, ou seja, foi ocasionado pela crise econômica provocada 

pela diminuição da produção industrial japonesa, que deixou sem emprego milhares de 



 

 

trabalhadores estrangeiros. Nesse sentido, o objetivo proposto foi alcançado e possibilitou 

uma ampliação e aprofundamento de compreensão das circunstâncias e condições que 

compõem a realidade na qual o fenômeno está incluído, permitindo esclarecer parte desse 

processo e constituindo um importante tema para a Psicologia Escolar e Educacional. 

 

 

Palavras-chave: Escolarização no Japão. Autismo. Interculturalidade. Psicologia Histórico-

Cultural. 

  

  

  



 

 

ABSTRACT 

  

BEPPU, Eloisa Atsue Tanaka. Schooling of Brazilian children in Japan: a discussion from a 

historical-cultural perspective. 2022. Tese (Doutorado em Psicologia) – Instituto de 

Psicologia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2022. 

 

The referral of children, daughters of Brazilian workers in Japan, to special classes at 

Japanese schools with autism and emotional disorder diagnosis is the theme of the study that 

resulted in the Thesis presented here. The indications that make up the defined theme are 

included in the title of the Term of Reference, which is the public notice for carrying out 

research launched by an organization supporting Brazilians in Japan (Annex A) and are 

related to current issues that demand concern and special interest for the areas of education 

and school psychology, such as autism, psychodiagnostic assessment, class in particular, 

migration, multiculturalism and interculturality. The guiding questions: what would be 

motivating such referrals? What situations in the school process would have caused these 

diagnoses? What role do families play in this process? How cultural factors influence and are 

present in the production of diagnoses of learning difficulties? Based on these questions, the 

thesis, which was defined during the research elaboration process, it explains the question of 

interculturality and the diagnoses of autism and emotional disturbance of Brazilian children in 

schools in Japan. At the original point of the researched question is the migratory 

phenomenon known as dekassegui movement, which is the displacement of Brazilians of 

Japanese descent in search for work with better pay in the country of the ancestors and that is 

related to multifactorial causes and consequences. The search for understanding for these 

manifestations emotional and behavioral issues indicated as problematic constitutes the 

general objective of this research, as well as the proposition of specific objectives to 

investigate, analyze and discuss the conditions that are related to the study undertaken. The 

main reference theoretical basis for the analysis and discussion of the researched data is 

Historical- Cultural, based on historical and dialectical materialism and studies in the areas of 

education, school psychology and psychology. This is a qualitative research, based on 

primary and secondary sources, in documents related to the theme, in the production of 

documentaries and videos of interviews with family members who experienced the situation 

of problem researched. The analyzes focused on two axes: a) the schooling process of 

children in Japan and the production of diagnoses of autism and emotional disorder; and b) 

the interculturality in the schooling process of Brazilian children of descendants of Japanese 

and migrants in Japan. The research found that the problem found in school environment 

resulted from an exacerbated increase in foreign students in classrooms, who, as a result of 

not mastering the Japanese language at a sufficient level, triggered a emergency school 

situation that motivated the referral of these children who did not were able to follow the 

classes in a way suitable for special classes, with the diagnosis of autism and emotional 

disorder. Thus, the reason found for justify the phenomenon studied has its origin outside 

schools, that is, it was caused by the crisis caused by the decrease in Japanese industrial 

production, which left without employ thousands of foreign workers. In this sense, the 

proposed objective was to achieved and made it possible to broaden and deepen the 



 

 

understanding of the circumstances and conditions that make up the reality in which the 

phenomenon is included, allowing to clarify part of this process and constituting an important 

theme for the School and Educational Psychology.  

 

 

Keywords: Schooling in Japan. Autism. Interculturality. Historical-Cultural Psychology. 
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INTRODUÇÃO 

Em matéria publicada no jornal Folha de São Paulo, em 25 de junho de 2017, com o 

título ―Crianças diagnosticadas como autistas no Japão preocupam brasileiros‖
1
, foi 

informado que as dificuldades escolares de brasileiros começaram na década de 1990, quando 

mais de 100 mil trabalhadores do Brasil fixaram residência no Japão. Segundo a reportagem, 

a crise econômica prolongada no Brasil somada ao aumento da oferta de empregos no Japão 

contribuiu para esse incremento do número de brasileiros imigrando para esse país do extremo 

oriente. 

Conforme apresentado nessa matéria, algumas situações poderiam sugerir este 

crescimento do número de diagnósticos: a) o elevado número de horas (cerca de 16h/dia) de 

trabalho do casal a fim de garantir um ganho maior, deixando os filhos com cuidadores sem 

qualquer formação profissional na área da educação; b) a falta de socialização dessas crianças 

fazendo com que chegassem à idade escolar com um comportamento retraído e sem conseguir 

se comunicar adequadamente. 

A leitura dessas informações provocou alguns questionamentos que se referem às 

explicações para este fato, a saber: a) que influência pode ter o desconhecimento do idioma 

japonês pela criança para a comunicação na escola? A dificuldade de comunicação 

ocasionada pelo desconhecimento do idioma poderia ser apontada como causa dessa 

discrepância?; b) a situação envolvendo a migração de famílias de descendentes de japoneses 

como, por exemplo, dificuldades financeiras, desemprego, a falta de perspectiva de futuro, ou 

mesmo a aspiração por melhores condições materiais, teria influência nessa manifestação 

emocional das crianças, supostamente problemática? 

O interesse imediato pelo tema a ser pesquisado justifica-se: a) por envolver o 

processo de escolarização e uma condição de não aprendizagem; b) pela descendência 

japonesa da pesquisadora; e c) por estar relacionado com os processos ensino-aprendizagem, 

desenvolvimento das Funções Psíquicas Superiores e fatores emocionais, contemplados nos 

pressupostos da Psicologia Histórico-Cultural, que é a abordagem teórica que fundamenta a 

análise dos fenômenos pesquisados. 

                                                 
1
 Disponível em  <https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2017/06/1895771-criancas-diagnosticadas-como- 

autistas-no-japao-preocupam-brasileiros.shtml>. Acesso em: 27 jun. 2017. 
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As principais questões apresentadas nesta reportagem, que preliminarmente 

provocaram interesse e questionamento, podem ser sintetizadas de acordo com os seguintes 

aspectos: 

a) o número de crianças brasileiras que recebem o diagnóstico de autismo e problemas 

emocionais e são encaminhadas para a classe especial em escolas japonesas é o triplo do 

número de crianças japonesas; 

b) o montante de brasileiros que foi para o Japão com o visto de trabalho, em 

levantamento de 2006, era 312.979 de acordo com Costa (2012);  

c) enquanto no Brasil a comunidade de descendentes nipônicos sempre foi 

caracterizada pelo êxito acadêmico, com média de 8,6 anos de permanência na escola, no 

Japão, os filhos de dekasseguis enfrentam dificuldades no processo de escolarização (COSTA, 

2012);  

d) o movimento dekassegui, iniciado em meados da década de 1980, caracterizado por 

brasileiros descendentes de japoneses que foram para o Japão trabalhar, é o reverso do fluxo 

migratório do início do século XX, mais precisamente em 1908, quando 781 japoneses saíram 

do Japão em direção ao Brasil em busca de riqueza. 

Em 2017, a organização sem fins lucrativos Serviço de Assistência aos Brasileiros no 

Japão – SABJA
2
, com o apoio da Embaixada do Brasil em Tóquio, do Consulado-Geral do 

Brasil em Tóquio, do Consulado-Geral do Brasil em Nagoia e do Consulado-Geral do Brasil 

em Hamamatsu, publicou o Termo de Referência (Anexo A) com as normas para seleção de 

projeto para a realização de pesquisa sobre ingresso de crianças brasileiras, que frequentam o 

sistema de ensino japonês, em classes especiais e encaminhadas após diagnóstico de autismo
3
 

e de distúrbio emocional. Nesse documento estão definidas as normas para a elaboração de 

propostas de projetos de pesquisa, visando ao levantamento de dados junto às escolas 

japonesas. 

Na época da publicação desse Edital o presidente do SABJA, Sr. Norberto Mogi, 

declarou que o processo de avaliação para diagnóstico poderia ter falhas em virtude da 

dificuldade de compreensão do idioma por parte da criança brasileira. De acordo com Ivan 

                                                 
2
 Non Profit Organization nº 0104-05-003632 com sede em Tóquio, Japão. 

3
 O termo autismo foi mantido neste trabalho de pesquisa a fim de garantir coerência com o documento Termo 

de Referência que deu origem ao tema pesquisado 



13 

 

Carlo Padre Seixas, diplomata da Embaixada do Brasil em Tóquio, responsável pelo Setor de 

Comunidade, não há uma política integrada do governo japonês para acolher os filhos de 

imigrantes. Esse representante do governo brasileiro complementou afirmando que o bullying 

é muito forte no Japão, sendo que alunos brasileiros com baixo desempenho em sala de aula 

acabam se tornando alvo frequente dessa prática. 

No Termo de Referência apresentado pela SABJA, consta que, pelo menos desde 

2014, foram veiculadas pela mídia da comunidade brasileira no Japão informações sobre o 

índice de diagnósticos de autismo de crianças brasileiras. Os representantes do governo 

brasileiro no Japão manifestaram formalmente essa preocupação durante a 6ª reunião do Foro 

Consular Bilateral, realizada em abril de 2016. 

Conforme o Termo de Referência, a possibilidade de as discrepâncias serem reais seria 

suficiente para que medidas fossem adotadas pelos governos do Brasil e do Japão. Além 

disso, o SABJA aventou a hipótese de que os conflitos geradores dos problemas psicológicos 

enfrentados pela comunidade brasileira no Japão seriam decorrentes das dificuldades de 

integração e mal-entendidos culturais e, ao mesmo tempo, reconheceu a necessidade de 

analisar os efeitos provocados por esse alto índice de ingresso de crianças brasileiras em 

classes especiais. 

A realização da pesquisa solicitada no Termo de Referência teria definido como 

objetivo a obtenção de dados que permitissem a compreensão: a) dos procedimentos que 

resultaram no ingresso de alunos em classes especiais; b) do funcionamento do sistema de 

avaliação para autismo e distúrbio emocional; c) dos efeitos desses diagnósticos na vida 

escolar das crianças; e d) das causas do índice de inscrição em classes especiais, tanto de 

brasileiros quanto de japoneses. 

Segundo consta no documento, com a apuração de dados objetivos e confiáveis que 

confirmem ou não a existência de discrepância entre o número de alunos brasileiros e 

japoneses em classes especiais, será possível mapear o número de alunos por região, por faixa 

etária etc. No caso de confirmação da diferença do número de alunos brasileiros em relação 

aos japoneses que ingressaram em classes especiais, serão levantadas informações detalhadas 

dos procedimentos de avaliação, bem como das medidas educacionais adotadas após 

encaminhamento dos alunos diagnosticados como portadores de autismo e distúrbio 

emocional. 
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Segundo levantamentos realizados por organizações não governamentais no Japão, a 

taxa de filhos de dekasseguis diagnosticados como autistas pelo sistema de ensino japonês é 

6%, enquanto a taxa de diagnósticos de alunos japoneses é em média 2%. Segundo a 

Organização Mundial de Saúde, a média global das crianças que recebem esse diagnóstico é 

de 0,62%
4
. 

Apresentados os termos do documento que serviu de base para este trabalho, 

definimos como objeto de estudo a verificação de como seria realizado o processo de 

diagnóstico das crianças brasileiras. A hipótese inicial é de que, em primeiro lugar, o 

desconhecimento do idioma pela criança que é avaliada, sem contar com algum tipo de 

suporte de orientação, pode interferir no resultado verificado; também as condições adversas 

enfrentadas pelas famílias de dekasseguis, que por vezes realizam a viagem sem um 

planejamento adequado e com carência de recursos financeiros para suprir as necessidades 

durante o período inicial para instalação e adaptação no Japão; sem o conhecimento da 

sociedade japonesa e a exigência dos empregadores do cumprimento de elevado número de 

horas de trabalho; e, por fim, a inserção das crianças em uma realidade muito diferente 

daquela que conheciam e na qual se sentiam seguras. A partir dessas considerações elencadas 

chega-se ao problema de pesquisa: as condições adversas enfrentadas pelas famílias de 

brasileiros que emigram para trabalhar no Japão, descritas na hipótese inicial apresentada, 

seriam a causa, ou estariam contribuindo para ocasionar esses diagnósticos de autismo e 

distúrbio emocional das crianças brasileiras? 

Corroborando a hipótese inicial apresentada, apesar de fugir do escopo da nossa 

pesquisa, acreditamos ser ilustrativo apresentar resumidamente uma reportagem referente a 

um documentário realizado pela emissora BBC News
5
. Na matéria consta que no Reino 

Unido, nas décadas de 1960 e 1970, centenas de crianças negras foram encaminhadas para 

escola especial ou, como era chamado, internato educativo subnormal (ESN). As informações 

constantes da notícia surpreendem pelas situações análogas listadas por meio da hipótese 

inicial apresentada pela pesquisa como o encaminhamento de crianças com problemas de 

saúde para as escolas subnormais, alegando incapacidade intelectual; a comunicação feita aos 

                                                 
4
 Fonte: Folha de São Paulo, edição de 11 de novembro de 2018. Disponível em: 

<https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2018/11/pesquisa-investigara-diagnostico-de-autistas-a-brasileiros-em-

escolas-do-japao.shtml>. Acesso em: 18 nov. 2018. 
5
 As centenas de crianças negras britânicas enviadas a escolas para pessoas com deficiência nos anos 60 e 70. 

BBC de Londres, edição de 14 de junho de 2021. Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/geral-

57472104>. Acesso em: 18 fev. 2022.  
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pais como sendo uma escola especial, transmitindo a ideia de que seria uma escola ―melhor‖; 

o elevado número de crianças negras caribenhas, que não dominavam o idioma inglês, serem 

avaliadas como deficientes por conta das dificuldades escolares; o tratamento recebido pelas 

crianças migrantes por parte de professores e colegas de sala de aula era marcado por maus 

tratos e preconceito, ocasionando sentimento de desvalorização e baixa autoestima; os 

professores não consideravam o impacto de uma migração traumatizante, das barreiras 

culturais, linguísticas e socioeconômicas enfrentadas; devido a ideias preconcebidas, as 

dificuldades de aprendizagem eram confundidas com deficiência intelectual. Muito além da 

surpreendente constatação, essas coincidências verificadas nos indicam a importância da 

interculturalidade para compreender e criar possibilidades de transformação. 

Por fim, a imprensa
6
 noticiou que o projeto do Instituto para a Engenharia do Futuro 

(Ifeng), um dos principais centros de pesquisa em política pública do Japão, realizaria a 

investigação das taxas de alunos brasileiros diagnosticados como autistas e encaminhados 

para classes especiais em escolas de seis localidades, que contavam com a maior concentração 

de trabalhadores brasileiros. Na matéria jornalística, há referência sobre as dificuldades para 

apurar os dados porque o ensino para alunos estrangeiros não é obrigatório no Japão. 

Resultados dessa pesquisa, realizada no ano de 2019, encontram-se publicados na página do 

site da Embaixada do Brasil em Tóquio e reproduzidos nesta Tese (Anexo B). 

A tese, definida durante o processo de elaboração da pesquisa, explicita a questão da 

interculturalidade e os diagnósticos de autismo e distúrbio emocional de crianças brasileiras 

em escolas no Japão. 

Apresentados esses aspectos introdutórios, considera-se que esse estudo tem por 

objeto a importância dos estudos interculturais no processo de escolarização. Tem por 

objetivo geral compreender o papel desempenhado pela interculturalidade no processo de 

migração de brasileiros, descendentes de japoneses, para trabalhar no Japão e a produção de 

diagnósticos de autismo e distúrbio emocional na escolarização de seus filhos. 

São objetivos específicos da pesquisa: 

 a) investigar a produção das dificuldades de aprendizagem e sua relação com o 

elevado número de diagnósticos de crianças brasileiras com Síndrome do Espectro Autista; 

                                                 
6
 Fonte: Jornal Folha de São Paulo, edição de 11 de novembro de 2018. 
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b) pesquisar como é realizado o processo de diagnóstico de autismo e distúrbio 

emocional das crianças brasileiras no Japão; 

c) analisar o papel que as famílias desempenham no processo de constituição dos 

diagnósticos de Síndrome do Espectro Autista; 

d) discutir o papel das políticas públicas de atendimento às crianças com o diagnóstico 

do Transtorno do Espectro Autista. 

Esta tese compõe-se de Introdução, cinco Capítulos, Considerações Finais, 

Referências, Anexos e Apêndices. Na Introdução são apresentados o processo de definição do 

tema da pesquisa, a justificativa, os questionamentos iniciais e os dados preliminares 

apurados, além dos objetivos geral e específicos traçados. No capítulo 1 – A Pesquisa, são 

apresentados os passos iniciais do planejamento para a realização da pesquisa, a coleta dos 

dados de publicação escrita, audiovisual e empírica; o traçado metodológico envolvendo as 

fases da pesquisa; a organização da apresentação do referencial teórico que embasa o estudo. 

O capítulo 2 – Processo migratório Brasil-Japão e a escolarização, conta com o subitem 2.1 – 

O retorno: brasileiros descendentes de japoneses em busca de trabalho no Japão, que trata 

sobre os deslocamentos de migração envolvendo os dois países, e o subitem 2.2 – Ensino 

japonês: organização e funcionamento, com a apresentação da grade curricular e a descrição 

da organização da rotina da escola japonesa. O capítulo 3 – Pressupostos teóricos da 

Psicologia Histórico-Cultural na compreensão das dificuldades escolares aborda os conceitos 

que embasam a análise e a discussão dos dados pesquisados, o subitem 3.1 – O 

desenvolvimento psicológico na infância, expõe sobre o processo de formação e 

desenvolvimento do psiquismo da criança a partir do nascimento; o subitem 3.2 – A 

importância da linguagem e da escolarização para o desenvolvimento das funções 

psicológicas superiores aborda os pressupostos teóricos diretamente relacionados com os 

dados pesquisados; o subitem 3.3 – Fundamentos da defectologia para compreensão do 

autismo e do distúrbio emocional apresenta os principais direcionamentos teóricos 

relacionados com o tema pesquisado; o Capítulo 4 – Processo de escolarização das crianças 

no Japão e a produção de diagnósticos de autismo e distúrbio emocional apresenta os dados da 

pesquisa empírica; o subitem 4.1 – Apresentação dos dados pesquisados apresenta as 

informações das entrevistas realizadas e dos relatos gravados em vídeo e postados em 

plataforma de acesso público; o subitem 4.2 – Síntese dos relatos das famílias de dekasseguis 

com casos de autismo apresenta síntese dos relatos das famílias, gravados em vídeo e 
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postados em plataforma de acesso público; o subitem 4.3 – Análise e discussão dos dados 

pesquisados com base nos pressupostos teóricos fundamentados apresenta a análise dos dados 

discutidos à luz do enfoque histórico-cultural; e o Capítulo 5 – A interculturalidade no 

processo de escolarização de crianças brasileiras filhas de descendentes de japoneses e 

migrantes no Japão: dilemas e possibilidades apresenta uma análise da questão da 

interculturalidade e o ingresso de crianças brasileiras no sistema escolar japonês; em 

Considerações finais são retomados os objetivos traçados a fim de verificarmos se e como foi 

o possível atingimento dos mesmos; as Referências apresentam as publicações – impressas e 

digitais – que serviram de fonte para a pesquisa; em Anexos são reproduzidos os documentos 

que serviram como fonte de pesquisa, o Anexo A apresenta a reprodução do Termo de 

Referência que é o edital que visa a selecionar um projeto para apurar dados verificáveis 

referentes ao tema da pesquisa; e o Anexo B apresenta os resultados da pesquisa objeto do 

referido Termo; em Apêndices estão apresentados os dados coletados por meio direto e por 

meio de produções digitais independentes de acesso público, o Apêndice A apresenta a 

entrevista gravada no Japão de uma mãe que descreve o processo de diagnóstico de autismo 

do filho; o Apêndice B apresenta a entrevista concedida por uma brasileira que mora no Japão 

e acompanhou o processo pesquisado; e o Apêndice C apresenta as sínteses de vídeos que 

abordam o tema pesquisado. 
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1. A PESQUISA 

 

Apresentamos neste capítulo o roteiro estabelecido para realização da pesquisa e 

explicitamos o percurso metodológico traçado a fim de alcançar os objetivos propostos. 

Segundo Zanella (2012), método é a maneira de proceder, são os procedimentos adotados ao 

longo de um processo, que no nosso caso, é um processo de pesquisa. Esta é de cunho 

qualitativo, baseada em documentos primários, secundários e depoimentos, utilizando o 

método do materialismo histórico e dialético e os pressupostos da Psicologia Histórico-

Cultural como fundamento para o embasamento da análise e da compreensão do objeto de 

estudo e dos objetivos propostos para a explicitação do fenômeno estudado. Abarcar a 

integralidade ou totalidade nas explicações do objeto é um dos aspectos mais complexos e 

centrais do método dialético. Dito de outra maneira, a investigação utilizando o método 

dialético é sempre de natureza ontológica, ou seja, é uma análise concreta de uma situação 

concreta, em que tudo está concatenado em um processo de transformação dinâmica. 

(BEATÓN, 2016) 

Ainda de acordo com Beatón (2016), a objetividade do conhecimento é verificada na 

prática social e histórica, sendo que o pesquisador deve assumir papel ativo para chegar à 

essência do problema, empregando instrumentos e técnicas criados para esse fim. O objetivo 

da pesquisa é alcançar a essência do fenômeno, superando a etapa descritiva do objeto; 

porém, o método prevê que as conclusões de qualquer investigação são provisórias, haja vista 

que tudo está em constante transformação e movimento. 

 O campo empírico desta pesquisa foi realizado por meio de dados documentais 

primários, secundários e de depoimentos que relatam descritivamente o processo relacionado 

com o tema do Transtorno do Espectro Autista diagnosticado em contextos envolvendo 

famílias brasileiras que migraram para o Japão em busca de melhores condições de trabalho, a 

partir do processo de escolarização dos filhos que estudam em escolas japonesas.  

Como documento que possibilitou o surgimento do interesse pelo tema desta pesquisa, 

apresenta-se o Termo de Referência intitulado ―TERMO DE REFERÊNCIA PARA A 

REALIZAÇÃO DE PESQUISA SOBRE INGRESSO DE CRIANÇAS BRASILEIRAS QUE 

FREQUENTAM O SISTEMA DE ENSINO JAPONÊS EM CLASSES ESPECIAIS PARA 

AUTISMO E DISTÚRBIO EMOCIONAL‖, apresentado no Anexo A. Esse documento relata 
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a problemática vivida por estudantes brasileiros das séries iniciais em escolas japonesas no 

que tange à produção de grande número de diagnósticos da Síndrome do Espectro Autista.  

Considera-se que este documento seja de grande relevância para este estudo, tendo em vista as 

informações relacionadas às dificuldades vividas pelas famílias brasileiras em solo japonês, 

quanto às questões da escolarização dos filhos. Com base nesse documento, havia uma 

possibilidade de que a pesquisadora pudesse se inscrever neste edital e coletar os dados da 

pesquisa diretamente na comunidade brasileira que vive em solo japonês. Mas essa 

possibilidade não se efetivou, exigindo que a pesquisa tivesse um direcionamento diferente 

para a consecução do objetivo definido. 

Tendo em vista a relevância da temática abordada foram utilizados como fonte de 

pesquisa dados secundários, que contribuíram para a ampliação do conhecimento da 

problemática em questão por serem produzidos por famílias brasileiras que enfrentaram os 

desafios presentes na escolarização de seus filhos matriculados em escolas públicas japonesas, 

a saber: a) vídeo publicado na plataforma YouTube, com acesso aberto, referente à entrevista 

apresentada por  mãe brasileira que relata sobre as dificuldades encontradas durante o 

processo de diagnóstico do filho e a inclusão do mesmo em escola pública japonesa, um dos 

objetivos da entrevista seria a orientação para pais brasileiros que pretendem trabalhar como 

dekasseguis; b) vídeos publicados em canais criados na plataforma YouTube em que mães 

brasileiras descrevem o percurso do processo de diagnóstico de autismo dos seus filhos e 

gravam cenas acompanhando as crianças em atividades cotidianas de terapia e 

acompanhamento. 

Em relação aos depoimentos, esta pesquisa ouviu quatro pessoas, sendo: a) uma 

profissional que trabalha em projeto de reforço escolar de uma organização não-

governamental, criado na cidade japonesa de Hamamatsu, que concentra grande número de 

brasileiros que estão a trabalho no Japão, e realiza o acompanhamento de estudantes em 

escolas japonesas, desde 2012, cujo depoimento encontra-se transcrito no Apêndice B; b) uma 

mãe que relatou, informalmente, sobre a experiência acompanhando o filho em uma escola 

japonesa em que ambos enfrentaram as dificuldades de relacionamento que influenciaram 

negativamente no processo de escolarização; c) um estudante brasileiro que informalmente 

narrou a própria história, tendo cursado desde o primário até o ensino médio em escola no 

Japão, e que se considerou um caso de sucesso; d) a coordenadora do Projeto Kaeru, que 

trabalha com famílias de estudantes que retornaram do Japão garantindo serviços de apoio 

psicológico e de orientação educacional para a readaptação de estudantes ao sistema escolar 
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brasileiro, cujas experiências de pesquisa e trabalho foram publicadas e consultadas como 

fontes referenciadas nesta pesquisa.  

As entrevistas foram autorizadas pelos participantes de forma que os nomes são 

preservados, com exceção dos documentos que se encontram em plataforma digital com 

acesso público. A entrevista feita diretamente foi autorizada pelo participante e, após 

transcrição e conferência do conteúdo relatado, a gravação foi apagada. O período de coleta 

dos dados foi o segundo semestre de 2020. 

Entrevista e depoimentos foram realizados por via digital, sem um roteiro definido 

previamente, porém com alguns itens sugeridos: a) breve apresentação pessoal e do processo 

de emigração (os motivos para a decisão da viagem, o planejamento geral, o estabelecimento 

de prazo, objetivos etc.); b) descrição do processo de adaptação no Japão e, especialmente, na 

escola; c) descrição do processo de escolarização, citando o período e anos/séries que a 

criança frequentou  no Japão; c) descrição do funcionamento escolar: estrutura administrativa, 

regras, número de turmas, quantidade de alunos por sala, rotina diária, enfim, as 

características que considerar importantes sobre a escola japonesa; d) apresentação do 

processo de adaptação ao entrar na escola, se enfrentou alguma dificuldade e como superou; 

e) aspectos sobre o relacionamento entre os alunos; f) alguma ocorrência de bullying ou 

preconceito de estrangeiros no ambiente escolar, e como a situação era resolvida pela escola; 

g) aspectos sobre o relacionamento com os professores e demais funcionários da escola. 

Torna-se digno de nota que, com base no roteiro planejado, foram realizadas inúmeras 

tentativas de contato com famílias ou pais que vivenciaram a experiência de acompanhar as 

crianças em escolas no Japão, para a realização das entrevistas para a pesquisa, mas por 

motivos não declarados não foram concretizadas. Posteriormente, em uma das tentativas feita 

por meio do correio eletrônico (e-mail), foi retornado que as famílias não gostavam de falar 

sobre o assunto. Essa informação possibilitou aventar a hipótese de que a falta de participação 

dos contatados poderia ter esse motivo como justificativa. Além disso, aqueles que moram e 

trabalham no Japão enfrentam uma rotina muito estressante causada pelo ritmo acelerado, o 

elevado número de horas trabalhadas e a constante preocupação com o cumprimento das 

obrigações relacionadas ao trabalho, sem contar com a diferença de 12 horas do fuso horário 

entre Brasil e Japão. Difícil situação que foi agravada pela pandemia da covid-19 e suas 

consequências, que atingiu a população mundial nos anos 2020 e 2021, incluindo os 

brasileiros residentes no Brasil e no Japão. Essa explicação é a justificativa para a inexistência 
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de um número maior de informações coletadas diretamente e que foram substituídas por 

dados coletados em relatos gravados e publicados em plataforma digital. 

Conforme consta na Introdução, a tese, que foi definida durante o processo de 

elaboração da pesquisa, busca confirmação para a questão da interculturalidade e os 

diagnósticos de autismo e distúrbio emocional de crianças brasileiras em escolas no Japão. A 

análise dos dados pesquisados será feita com base nos pressupostos da Psicologia Histórico-

Cultural, no materialismo histórico e dialético e na relação dialética das categorias singular-

particular-universal, de acordo com Oliveira (2005), como principais referenciais teóricos 

adotados para este estudo. 
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2. PROCESSO MIGRATÓRIO BRASIL-JAPÃO E A ESCOLARIZAÇÃO 

No primeiro subitem que compõe este capítulo, apresentamos o processo migratório 

Brasil-Japão iniciando com um resgate da primeira parte da história compartilhada por esses 

dois países, com o acordo de imigração de japoneses para o Brasil, e na sequência abordamos 

o processo atualizado em um sentido inverso, que ocorreu a partir do anúncio com oferta de 

emprego em fábricas japonesas, inicialmente para japoneses e descendentes de 1ª geração e, 

logo após, autorizando a migração de descendentes de 2ª e 3ª gerações autorizados a entrar no 

Japão com o visto de trabalho, dando origem ao deslocamento que ficou conhecido como 

movimento dekassegui
7
. O subitem 2.2 apresenta a organização do ensino regular no Japão e 

as principais características que fazem parte do processo de escolarização desse país. 

 

2.1 O retorno: brasileiros descendentes de japoneses em busca de trabalho no Japão  

 

De acordo com Woortmann (1995), as consequências decorrentes do processo de 

modernização durante a Era Meiji (1868-1912), que marcou a transição do sistema feudal 

para o imperial, ocasionaram o surgimento da necessidade emigratória. A autora destaca três 

situações que desencadearam esses deslocamentos internos e internacionais: a) o acelerado 

crescimento populacional — de 35 milhões em 1872, para 50 milhões em 1910 (42,8% em 38 

anos) — resultado da melhoria no sistema de saúde, da diminuição da mortalidade infantil e 

da proibição do aborto, gerando um excedente populacional que se revelou incompatível com 

a capacidade produtiva do país; b) a implantação das indústrias de base somada à substituição 

da produção artesanal pela importação, que provocou o desemprego e a desorganização geral 

do setor manufatureiro; e c) a queda do preço do arroz dos pequenos produtores, somada à 

cobrança dos pesados impostos em moeda corrente, provocou a perda de milhares de 

propriedades agrícolas, ocasionando o êxodo rural em direção aos centros urbanos e 

aumentando a massa de desempregados e subempregados.  

Desse modo, no Japão, a chegada do século XX foi marcada pela fome e a saída de 

parte da população nacional era uma necessidade para a sobrevivência. Assim, de 1908 a 

1924, cerca de 160 mil japoneses emigraram, primeiramente, para Havaí, Mandchúria e 

                                                 
7
 No dicionário de língua portuguesa consta o termo decasségui. Nesta tese adotaremos dekassegui pela 

correspondência com o termo em japonês que significa ―trabalhar fora de casa‖. 
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Estados Unidos, caracterizando-se, inicialmente pelo deslocamento dos primogênitos, chefes 

de família, para outros países em busca de trabalho para garantir o sustento da casa dos pais e 

dos próprios descendentes. Entretanto, a proibição da imigração japonesa nos Estados Unidos, 

em 1924, ocasionou o retorno de cerca de 70 mil nipônicos à terra natal e a rota de migração 

para o Brasil tornou-se uma alternativa atrativa. Na época, os brasileiros defendiam a vinda de 

imigrantes europeus a fim de garantir o branqueamento da população brasileira. A vinda de 

japoneses para o Brasil tem como marco histórico o ano de 1908, com o desembarque das 

primeiras famílias japonesas no porto de Santos (SP) e o período que se estendeu até 1924 

ficou conhecido como imigração experimental, em virtude da preferência de uma parte da 

população brasileira pela imigração de europeus visando ao branqueamento do povo. Desse 

modo, após o fechamento da rota de japoneses para a América do Norte, a década 

compreendida entre 1925 a 1935 caracterizou o auge do movimento migratório japonês para o 

Brasil, quando entraram no país 2/3 de todo o contingente de imigrantes nipônicos, que foram 

encaminhados (94,3%) para a zona rural dos estados de São Paulo e Paraná para trabalharem 

nas lavouras de café. (WOORTMANN, 1995) 

Transcorridos cerca de 80 anos do desembarque das primeiras famílias japonesas no 

porto de Santos (SP), surgiram os primeiros anúncios recrutando japoneses que moravam fora 

do país para voltarem a trabalhar no Japão. Nos anos seguintes, esses anúncios se tornaram 

frequentes e a possibilidade de realizar o percurso em sentido inverso se concretizou. 

Nakagawa (2019) explica que a difícil situação econômica do Brasil, com a implantação de 

planos do governo para conter a inflação e estabilizar o mercado financeiro, somada a uma 

crescente taxa de desemprego, casou perfeitamente com o aumento da demanda japonesa por 

mão de obra não qualificada. A produção econômica do Japão estava em ritmo acelerado e 

havia necessidade de mão de obra sem qualificação para trabalhar nas pequenas e médias 

fábricas nipônicas. Desse modo, em virtude da grave crise econômica que afligia a população 

brasileira, teve início a migração de descendentes, inicialmente de 1ª e 2ª gerações, em 

direção ao Japão. Apresentado de maneira abreviada, desse modo surgiu o movimento 

dekassegui, denominando o deslocamento de brasileiros descendentes com vistos de trabalho 

ao país de origem dos seus ancestrais. (NAKAGAWA, 2019) 

Em 1985, segundo Nakagawa (2019), foi publicado o primeiro anúncio chamando 

japoneses que estavam morando em outros países para trabalharem no país natal. Pouco 
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tempo depois, foram autorizados com visto de trabalho isseis e nisseis
8
. No entanto, foi a 

partir de junho de 1990, com mudanças na lei de imigração do Japão, que começou a fase 

mais intensa de movimentação de brasileiros em direção ao Japão, com a autorização do visto 

de permanência prolongada, que se estendeu até meados de 2008, sendo esse período 

considerado o auge da movimentação de brasileiros descendentes. Kaizô e Sugahara (2006) 

indicam que em 2007 a população de brasileiros no Japão chegou a 313.771. Porém, a crise 

econômica originada nos Estados Unidos no segundo semestre de 2008, rapidamente atingiu o 

Japão, e desencadeou o decréscimo desse contingente, que em 2015, atingiu o montante de 

173.437 dekasseguis. 

 

Em princípio, couberam aos dekasseguis os trabalhos de baixa qualidade, 

rejeitados pelos japoneses e por eles denominados de ―3K‖: kitanai (sujo), 

kiken (perigoso) e kitsui (penoso). Os brasileiros incluem ainda outras duas 

características [a esse tipo de trabalho]: exigente [kibishii] e detestável 

[kirai] (ROSSINI, 2004 apud Kaizô e Sugahara, 2006, p. 62). 

 

Esse movimento migratório que deslocou mais de 300 mil brasileiros descendentes e 

não descendentes, em direção ao Japão, pode ser chamado de retorno ao considerarmos a 

movimentação inversa que trouxe milhares de imigrantes japoneses para o Brasil no despontar 

do século XX. Como na primeira movimentação entre Brasil e Japão, esse retorno teve como 

cenário uma grave crise econômica brasileira, que provocou a diminuição do número de 

postos de trabalho e coincidiu com o acelerado crescimento da economia japonesa. O 

frenético processo migratório do Brasil em direção ao Japão, no período compreendido entre 

os anos 1990 e 2008, deslocou o equivalente à população de uma cidade brasileira de porte 

médio, entretanto a interrupção desse intenso processo de deslocamento ocorreu de maneira 

abrupta, com a crise econômica desencadeada pela quebra do banco americano Lehman 

Brothers ocorrida no segundo semestre de 2008. Em decorrência dessa grave crise, a retração 

da produção industrial japonesa foi imediata e as medidas para sanar ou diminuir 

consequências negativas foram tomadas de maneira emergencial. Forte comoção envolvendo 

membros da comunidade brasileira no Japão seguiu-se às medidas anunciadas pelo governo 

local. Os estrangeiros foram dispensados do trabalho e orientados a retornarem aos países de 

origem. Em muitos casos, houve apoio financeiro do governo japonês para a viagem de volta, 

                                                 
8
 O termo Issei designa aquele que é nascido no Japão e emigra; Nissei é o descendente de 2ª geração; Sansei de 

terceira geração e Yonsei de 4ª geração. 
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com o compromisso de que os migrantes não retornassem ao país, num intervalo mínimo de 

tempo acordado. (NAKAGAWA, 2019) 

O momento posterior ao período de retração da economia japonesa, seguida da 

dramática situação vivida pelas famílias de dekasseguis brasileiros, compõe o cenário em que 

se encontra delineado o objeto desta pesquisa. Objetivando uma compreensão da totalidade, 

retomamos o ponto original que desencadeia o processo migratório do descendente, 

envolvendo a decisão e o planejamento para enfrentar o desafio escolhido. De acordo com 

Pereira e Castanho (2019), alguns aspectos influenciam a experiência migratória total como: 

a) a construção do projeto de migração ainda no país de origem; b) a decisão de migrar e o 

tipo (temporária, definitiva, individual etc.) de viagem que promoverá; e c) o estabelecimento 

e a organização da vida como estrangeiro no país de destino. Observa-se que, para os autores, 

essa fase prévia e as primeiras providências na chegada ao destino podem definir a qualidade 

dessa experiência dekassegui. 

De acordo com Galimbertti (2000), geralmente os trabalhadores são forçados a migrar 

pela busca de empregos, salários e sobrevivência. No entanto, segundo o autor, essa regra não 

se aplicaria aos descendentes nipônicos, pois os nikkeis
9
 brasileiros encontram-se, à época 

que decidem pela migração, em um padrão socioeconômico superior à média dos brasileiros, 

caracterizando que as motivações da decisão não são exclusivamente financeiras, mas de 

caráter cultural e subjetivo. 

 

Podemos dizer que o dekassegui ensaia uma espécie de retorno às suas 

origens culturais ou de resgate de algo que ficou para ser recuperado, como, 

por exemplo, o orgulho e a honra, que foram feridos pela forma como se deu 

a imigração japonesa ao Brasil, visto que os japoneses que aqui chegaram 

não conseguiram retornar ao Japão no prazo previsto. Eles próprios vieram 

aqui como dekasseguis, tendo deixado seu país para vir trabalhar, muito 

longe, e ganhar dinheiro suficiente para retornar logo à sua pátria e lá viver 

uma vida melhor. (GALIMBERTTI, 2000, p. 34-35) 

 

Corroborando esse posicionamento sobre o motivo para a adesão ao movimento 

migratório, para Yano (2013), há uma condição subjetiva que influencia na decisão de se 

tornar dekassegui, embora a própria autora afirme que a grande maioria, aproximadamente 

                                                 
9
 Nikkei é o termo geral que designa o descendente de japoneses. 
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85% dos descendentes, tenha migrado por razões financeiras. No Brasil, os nikkeis formam 

um grupo de minoria positiva, fruto da imagem construída pelos imigrantes japoneses que, 

segundo Tsuda (2003 apud Yano, 2013, p. 24) está baseada em estereótipos como 

―honestidade, riqueza, seriedade, trabalho árduo e disciplina, especialmente, nos estudos.‖ 

Também contribui para essa imagem positiva do grupo, o Japão ser considerado um país 

sério, que superou as dificuldades do pós-guerra com trabalho árduo. Desse modo, ao decidir 

emigrar, a pessoa tem um pré-conceito da sociedade japonesa. (YANO, 2013) 

No entanto, ainda na fase de adaptação no país de destino, essa percepção é 

modificada de minoria positiva para minoria negativa, ou seja, os adjetivos empregados para 

identificar os descendentes nipônicos como minoria positiva no Brasil são substituídos por 

qualidades relacionadas ao ―baixo nível de escolaridade, a proveniência de um país menos 

desenvolvido para um mais desenvolvido e a realização de trabalho não qualificado no 

Japão.‖ (TSUDA, 2003 apud YANO, 2013 p. 24-25) Além disso, no Japão, passam a ser 

considerados brasileiros. (YANO, 2013) 

De acordo com Yano (2013), no início do movimento migratório, o dekassegui viajava 

sozinho, solteiro ou casado, e com o objetivo de ganhar dinheiro rapidamente. Com o passar 

do tempo, essa condição foi se modificando e famílias dekasseguis passaram a migrar juntas, 

ou aqueles que, inicialmente, foram solteiros constituíram famílias, enquanto outros formaram 

novos grupamentos familiares. Essa nova configuração da comunidade de dekasseguis 

brasileiros, transformada pelo prolongado período de permanência no país que os acolheu, fez 

com que situações problemáticas antes inexistentes tivessem que ser enfrentadas:  

 

Esses problemas incluem a ausência de plano de saúde, dificuldades na 

educação dos filhos, problemas financeiros, etc. e, ao mesmo tempo, 

necessitam lidar com a saudade da família que ficou no Brasil e o sofrimento 

decorrente desse afastamento. (YANO, 2013, p. 26) 

 

Além dos problemas enfrentados no país estrangeiro, surgem outras questões, não 

menos complexas, relacionadas com a volta à terra natal, pois, como afirma Yano (2013), os 

anos que o dekassegui passou afastado do mercado de trabalho do Brasil provocam uma 

defasagem profissional que muitas vezes pode não ser revertida rapidamente ou torna-se 

impossível de acontecer. Psicologicamente, o fracasso no atingimento das metas e a 
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percepção dessa desatualização em relação ao campo profissional não são de fácil assimilação 

para o migrante. Outro fator que compromete a saúde emocional dos migrantes está 

relacionado à rotina cumprida em um trabalho não qualificado que, além de atividades 

rotineiras e mecânicas, esses operários, a fim de garantir melhor remuneração, trabalham 

muitas horas por dia, realizando grande número de horas-extras. Inseridos nesse ambiente 

altamente desmotivador, esses trabalhadores brasileiros de chão de fábrica ficariam mais 

suscetíveis a problemas emocionais, haja vista estarem alienados em várias instâncias como 

dos produtos do próprio trabalho, da convivência social, da dinâmica cultural do país, dos 

produtos culturais, e distanciados do próprio convívio familiar. (YANO, 2013) 

 Galimbertti (2000), a partir dos casos de descendentes que retornaram do Japão após 

período trabalhando como dekasseguis e que foram atendidos por ele  apresentando queixas 

de transtornos psíquicos, indicou que a instabilidade emocional relatada pelos pacientes já 

estava presente antes da decisão de migração e devido às condições adversas enfrentadas no 

exterior, em um país muito diferente culturalmente, o que dificultou bastante a adaptação, 

além do ritmo e condições de trabalho exigidos e das dificuldades de relacionamento com a 

população local — desencadeou a manifestação da crise psiquiátrica apresentada como 

motivo para a consulta. 

Segundo Yano (2013), das novas situações enfrentadas pelas famílias brasileiras no 

Japão, uma delas, talvez a mais complexa, refere-se à educação escolar. Como apresentado 

pela autora, a indefinição do retorno da família para o Brasil, o desencontro dos horários da 

escola com o horário do turno de trabalho dos pais, a dificuldade de comunicação com os 

funcionários da escola japonesa por conta da falta de domínio do idioma, enfim, a 

combinação de todas essas dificuldades pode ter influenciado grande parte das famílias de 

brasileiros no Japão na escolha da escola para efetivar a matrícula dos filhos. Esse é o tema do 

item 2.2 que apresenta as questões relacionadas ao ensino escolar, bem como a organização e 

o funcionamento das escolas japonesas. 
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2.2 Ensino japonês: organização e funcionamento 

 

Antes de abordarmos diretamente o ensino e funcionamento das escolas japonesas, 

enfocando as situações envolvendo crianças e adolescentes brasileiros filhos de trabalhadores 

no Japão, apresentamos o contexto em que esses alunos estão inseridos e quais as 

circunstâncias da realidade em que estão incluídos. 

Quando os pais decidem emigrar, os objetivos econômicos e financeiros estão bem 

estabelecidos e, comumente, definidos como prioridade. Por esse motivo, grande parte do 

tempo no país estrangeiro é dispendido com longas jornadas de trabalho árduo, a fim de 

rapidamente alcançar a meta que foi estabelecida ainda no país de origem e garantir o 

programado retorno. Por conta disso, pouco tempo é dedicado à relação familiar, à educação e 

à disciplina dos filhos e, agravada pela instabilidade emocional gerada pela percepção de 

impossibilidade de rápido regresso ao país natal, com o passar do tempo, resulta em uma 

condição familiar desfavorável em que adolescentes e jovens desses grupos tornam-se 

suscetíveis a desenvolverem um comportamento antissocial. (YANO, 2013) 

Ainda em relação à adaptação ao sistema de educação escolar japonês, Yano (2013) 

alerta sobre a seguinte situação:  

 

Quando uma criança, filha de imigrantes, apresenta dificuldades de 

aprendizagem, é possível que ela seja diagnosticada como disléxica ou 

disgráfica apenas por sua performance escolar quando, de fato, a mesma 

pode estar sofrendo de Dupla Limitação, que é um problema relacionado à 

adaptação. Deste modo, ignorar os aspectos de adaptação sociocultural e 

psicológica, baseando-se apenas nos critérios de diagnósticos convencionais, 

pode acarretar em diagnósticos equivocados. (YANO, 2013, p. 36) 

 

Além disso, como explica a autora, a incerteza em relação ao futuro da família 

influencia na expectativa da formação escolar do jovem, haja vista ele não ter certeza de onde 

vai morar e sobre como deve proceder até a conclusão dos seus estudos. Para entendimento 

dos problemas relacionados à educação de crianças brasileiras no Japão, torna-se necessário 

levar em consideração todas essas circunstâncias que compõem o contexto em que vive a 

criança, inclusive conforme analisa Yano (2013, p. 50):  
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Conhecer também a situação de seus pais, considerando suas expectativas e 

ansiedade, pode ser uma importante forma de compreender de que maneira 

os mesmos percebem a influência da imigração na educação de seus filhos. 

 

As informações sobre a organização e o funcionamento das escolas japonesas, 

descrevendo também a organização das atividades do período letivo, estão apresentadas 

conforme orientações constantes do Guia Educacional elaborado pelo ISEC – Instituto de 

Solidariedade Educacional e Cultural e BUNKYO – Sociedade Brasileira de Cultura 

Japonesa.  

Estando no Brasil, se a decisão de migração envolver toda a família e se os 

dependentes estiverem em idade escolar, os pais devem providenciar os documentos a serem 

emitidos pela escola brasileira, traduzi-los para o japonês e, chegando ao destino, para realizar 

a matrícula em escola pública japonesa, eles serão apresentados junto à prefeitura local. Nas 

escolas públicas japonesas, os alunos são matriculados de acordo com a idade, assim: com 

idade de 0 a 6 anos, a matrícula é feita na pré-escola ou creche (youchien ou hoikuen); com 

idade de 6 a 12 anos, no  primário  (shougakkou); com  idade  de 12 a 15 anos, no ginásio  

(chuugakkou); com idade de 15 a 18 anos, no ensino médio (segundo grau ou técnico) 

(koukou ou senshuu gakkou); e com idade de 18 a 20 ou 22 anos, no curso superior (faculdade 

de curta duração ou faculdade convencional, respectivamente, tandai ou daigaku). 

Ainda em relação às matrículas, as creches, públicas ou privadas, aceitam matrículas 

de crianças a partir dos 4 meses, e as particulares podem aceitar com menos de 4 meses. Os 

valores cobrados pelas creches públicas variam de acordo com o valor do imposto (de renda 

ou residencial) pago pela família e com a idade da criança, pois quanto menor a criança, 

maior o valor. As creches funcionam o dia inteiro e algumas até 24 horas. Quanto às pré-

escolas (youchien), funcionam meio período e aceitam matrículas de crianças de 3 a 5 anos, 

sendo as matrículas feitas na Prefeitura (públicas) ou diretamente nas escolas (particulares). 

Ambas têm o currículo básico parecido, sendo as creches (hoikuen) administradas pelo 

Ministério do Bem-Estar Social e as pré-escolas (youchien) pelo Ministério da Educação.  

Para alunos estrangeiros, a matrícula é opcional, porém quando matriculados torna-se 

obrigatória a frequência diária. Caso esses alunos não dominem o idioma japonês, eles podem 

ser matriculados fora da faixa etária correspondente, ficando com alguma defasagem. Em 
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algumas localidades, podem ser criadas classes de reforço para o idioma se a escola contar 

com mais de 10 alunos estrangeiros. 

No Japão, o ano letivo escolar inicia no mês de abril e termina no mês de março do 

ano seguinte e o período pode ser dividido em 3 trimestres ou 2 semestres, dependendo da 

escola. O ano letivo dividido em 3 trimestres conta com 3 períodos reservados às férias: após 

o término do 1º trimestre (de abril a julho) – 40 dias de férias (julho e agosto); 2º trimestre (de 

setembro a dezembro) – 2 semanas de férias (natal e ano novo); e 3º trimestre (de janeiro a 

março) – 2 semanas de férias de primavera. 

Diariamente, as aulas iniciam por volta das 8:30h e terminam por volta das 15:30h e, 

conforme as séries avançam, o número de aulas aumenta. Entre as aulas, são feitos intervalos 

curtos e, no meio do período, um intervalo prolongado reservado para almoço e limpeza da 

sala. A cada semana é formado um grupo de alunos que fica responsável por servir o almoço e 

realizar a limpeza da sala após o término da refeição. 

O ingresso de alunos no Ensino Médio (koukou) é feito com aplicação de um exame 

de seleção, sendo os candidatos indicados pelos professores. As escolas tradicionais e bem 

conceituadas exigem que os alunos tenham um histórico de bom aproveitamento nos anos 

anteriores. Por esse motivo, muitos alunos frequentam cursos preparatórios (juku) desde a 

infância com o objetivo de prestar exames nas melhores faculdades a fim de garantirem mais 

chances para serem recrutados pelas melhores empresas depois de formados. Em alguns 

colégios, a seleção dos alunos é feita pelas provas de redação e matemática e uma entrevista 

pessoal. Especialmente os alunos estrangeiros que não têm a mesma fluência no idioma ou 

apresentam dificuldades para acompanhar o curso regular podem optar pelos cursos noturnos 

e/ou técnicos. 

Anualmente são realizadas nas escolas atividades formais como as cerimônias de 

abertura e encerramento do ano letivo, a recepção de novos alunos pelos alunos veteranos e 

professores responsáveis pelas classes, e a despedida dos formandos. A cerimônia de abertura 

é formal e os alunos, acompanhados dos pais ou responsáveis, se vestem conforme o 

protocolo exigido. Logo após o término da solenidade de abertura, os alunos recebem os 

livros didáticos e as explicações sobre o material e a programação para o início das aulas no 

dia seguinte. No encerramento do ano, os alunos levam consigo todo o material deixado na 

escola e todos os trabalhos realizados em sala. 
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A comunicação entre escola e pais acontece diariamente, à distância, por meio de 

anotações e, em casos emergenciais, presencialmente. O acompanhamento pelos pais durante 

o ano letivo é muito importante. Há envio diário de questionários, comunicados ou avisos 

para os pais. No caso de escola com muitos estrangeiros, eles podem ser traduzidos e os pais 

devem verificar diariamente a agenda e responder, mesmo para comunicar que não 

compreenderam. Além dessa comunicação diária, são feitas reuniões com os pais 

(normalmente trimestrais), visitas dos pais às aulas e a visita domiciliar do professor 

responsável pela sala. Algumas atividades organizadas pelas escolas acontecem fora da escola 

e são realizadas pelas crianças junto com os pais, como no dia de gincanas (undoukai) quando 

a família reunida se confraterniza no almoço. 

No Japão, em cidades com grande concentração de brasileiros, existem escolas 

autorizadas pelo Ministério da Educação do Brasil, que funcionam de acordo com o currículo 

escolar brasileiro. Segundo Nakagawa (2019), no auge do movimento dekassegui, em 2007, 

havia em torno de 110 escolas brasileiras no Japão. Muitas dessas escolas ofereciam desde o 

Jardim até o curso Colegial (ensino médio). Eram escolas particulares e os custos variavam de 

acordo com cada instituição e do curso a frequentar. As famílias eram responsáveis por todos 

os custos, como condução, material didático e alimentação. 

A rotina diária dos escolares contempla as seguintes regras: a) as crianças podem se 

deslocar em grupo para as escolas, combinando previamente um local para o encontro; b) 

cada escola tem regras próprias para transporte, vestuário e materiais de uso pessoal; c) a 

maioria das escolas não permite pintar o cabelo; d) a escola pode requerer exames médicos 

periodicamente para acompanhar a saúde da criança; e) os valores cobrados pela escola são 

feitos por meio de envelopes, que são devolvidos ao professor responsável pela classe 

contendo o valor estipulado; e f) em caso da necessidade de sair da escola mais cedo, o 

professor responsável precisa conceder permissão.  

A apresentação das características da organização e do funcionamento das escolas no 

Japão não tem qualquer pretensão de instruir sobre os procedimentos formais seguidos pelas 

instituições japonesas, sendo o objetivo contido no subitem descrever de forma sintética as 

características gerais internas e extraescolares, a fim de possibilitar uma aproximação mínima 

para compreender os costumes e regras praticadas em uma sociedade com características tão 

diferentes da brasileira. Esse breve e insipiente encontro cultural vislumbra a preparação para 



32 

 

acompanhar a análise e a discussão de questões identificadas no campo pesquisado que serão 

abordadas em trechos distintos desta tese. 

No capítulo seguinte, apresentamos os pressupostos teóricos dos principais 

referenciais teóricos adotados para apoiar e embasar as análises e afirmações das discussões 

empreendidas acerca das informações que compõem essa pesquisa. Os pressupostos teóricos, 

conforme anuncia o título do capítulo, são aqueles que contemplam a matéria relacionada com 

o viés adotado sobre o conteúdo pesquisado, haja vista a grandiosidade do arcabouço do 

conteúdo que abarca as teorias eleitas para amparar esse estudo. 
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3 PRESSUPOSTOS TEÓRICOS DA PSICOLOGIA HISTÓRICO-

CULTURAL NA COMPREENSÃO DOS DIAGNÓSTICOS DAS 

DIFICULDADES ESCOLARES 

 

O enfoque Histórico-Cultural e o materialismo histórico e dialético são os principais 

referenciais teóricos que fundamentam as análises e discussões dos dados pesquisados. A 

partir dessa indicação, apresentamos os pressupostos relacionados com os objetivos que 

pretendemos alcançar com a pesquisa. A apresentação das definições teóricas seguindo uma 

linearidade e uma sequência como tentativa de possibilitar mais clareza e objetividade ao 

texto, considerando que o processo de desenvolvimento ocorre de acordo com as relações e 

mediações realizadas pelos integrantes do grupo social do qual a criança faz parte e, desse 

modo acontecendo com rupturas e retrocessos, além de infinitos rearranjos funcionais não 

previstos, que caracterizam e confirmam o caráter dinâmico do funcionamento do sistema 

psíquico humano. Desse modo, o item 3.1 sobre o desenvolvimento psicológico na infância 

trata sobre o desenvolvimento das funções psicológicas, de elementares ou primitivas a 

culturais ou superiores; o item 3.2 trata da importância da linguagem e da escolarização no 

processo de desenvolvimento das funções psicológicas superiores ou culturais; e, por último, 

o item 3.3 apresenta aspectos da defectologia que contribuem para a compreensão do autismo 

e do distúrbio emocional. 

 

3.1 O desenvolvimento psicológico na infância 

 

De acordo com a Psicologia Histórico-Cultural, o desenvolvimento do psiquismo 

humano origina-se na interação com o meio externo e, mais especificamente, nas relações 

sociais que são estabelecidas no interior de um grupo organizadamente constituído. A partir 

do nascimento, o novo ser é inserido em um grupo social e se encontra cercado pelas relações 

interpessoais que constituem o plano interpsicológico, que garante o desenvolvimento das 

características humanas. Geneticamente, a criança é dotada com as funções psíquicas 

elementares de percepção e memória, que a colocam em contato com o meio externo e, desde 

o princípio, por meio dos processos de mediação, apropriação e objetivação ocorre o 
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desenvolvimento físico e psíquico e, mais especificamente, através do processo de 

apropriação ocorre a internalização daquilo que está no plano interpsicológico ou 

extracortical, para o plano intrapsicológico ou intracortical. (VYGOTSKI, 1996) 

A partir do exposto, consideramos que é a base marxista e o emprego do método do 

materialismo histórico e dialético, presentes no enfoque histórico-cultural, que garantem esse 

movimento na e pela história e permitem a compreensão da produção material da vida 

humana, num constante e interminável processo de mediação, apropriação e objetivação. 

Esses processos, que estão interconectados, se materializam no modo pelo qual um processo 

de desenvolvimento prepara dialeticamente o seguinte, transformando-se e mudando para 

originar um novo processo, confirmando que esses não ocorrem em uma sequência linear, 

pelo contrário, cada tipo superior de desenvolvimento alcançado começa precisamente no 

ponto em que termina o anterior e tem continuidade em nova direção, resultando em 

desenvolvimento psicológico-natural e psicológico-cultural. São esses processos que 

fundamentam a transformação das funções psicológicas elementares em superiores, por meio 

da apropriação dos instrumentos e signos culturais que, nas palavras de Vigotski e Luria 

(1996) ―reequipam‖ a criança ao longo de seu desenvolvimento. (VIGOTSKI E LURIA, 

1996) 

O processo de transformação das funções psicológicas elementares em superiores é 

assim descrito por Vygotski (1996, p. 119) 

 

As diversas funções (atenção, memória, percepção, vontade, pensamento) 

não se desenvolvem umas ao lado das outras como um arranjo de ramos 

colocados em um vaso, nem mesmo crescem como galhos de uma mesma 

árvore unidos por um tronco comum. No processo de desenvolvimento todas 

essas funções constituem um complexo sistema hierárquico no qual a função 

central ou diretora é o desenvolvimento do pensamento, a função de 

formação de conceitos. Todas as funções restantes se unem a essa formação 

nova, integram com ela uma síntese complexa, se intelectualizam, se 

reorganizam sobre a base do pensamento em conceitos. 

 

E, ainda, Vygotski (1996, p. 118) complementa afirmando que ―(...) as funções superiores 

surgem, por uma parte, sobre a base das inferiores e representam, no final das contas, uma 

determinada e complexa combinação, uma complicada síntese desses mesmos processos 
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elementares e não processos fisiológicos de tipo novo.‖, aludindo ao fato de que o processo de 

desenvolvimento ocorre a partir de um sistema psíquico elementar existente, isto é, não há 

uma sobredeterminação de uma estrutura ou sistema novo, mas o desenvolvimento e 

transformação do antigo em novo. 

Vygotski (1996) explica que as funções psicológicas superiores são formadas no 

período compreendido entre a infância e a adolescência, estruturando-se e formando novas e 

complexas combinações de sínteses. Isso significa que as funções psicológicas superiores não 

são criações novas, mas resultam de um complexo processo de síntese (combinação/rearranjo) 

dos processos psíquicos elementares. Importante evidenciar o movimento constante que faz 

parte desse processo, e que marca o caráter dialético presente nessa apropriação da cultura. 

 Para o enfoque histórico-cultural a percepção é a função psíquica mais precoce, e o 

seu processo de desenvolvimento vai da pouca discriminação até um alto nível de 

diferenciação. A constância da percepção, que gradualmente vai sendo desenvolvida, resulta 

de um complexo processo de fusão entre os processos da percepção com os da memória. 

Vigotski (1998), ao abordar a atribuição de sentido na percepção, considera que na fase adulta 

essa função psíquica adquire características de estabilidade, sendo inseparável da atribuição 

de sentido aquilo que é percebido, uma vez que os aspectos objetivos do objeto percebido 

dependem do sentido e do significado que acompanham essa função.  

A tendência a atribuir sentido a qualquer percepção, como um meio para verificar o 

desenvolvimento da mesma demonstrou que na mesma medida em que a percepção se torna 

estável, permanente, ela é significativa ou categorial. Ou seja, ao visualizar uma lâmpada, 

uma mesa, gente, uma porta, a percepção é parte integrante do pensamento visual, isto é, os 

objetos não são percebidos isoladamente, mas integrados em um contexto que compõe o 

pensamento visual, sendo que a percepção abrange o cenário captado pelo campo visual. 

(VIGOTSKI, 1998) 

Prosseguindo com a explicação do sentido da percepção, Vigotski (1998) descreve os 

experimentos com dois cilindros de tamanhos diferentes e pesos iguais que são apresentados a 

uma pessoa, que atribui maior peso ao cilindro menor, apesar dos mesmos serem pesados na 

sua presença, Vigotski (1998) afirma que se trata de percepção errônea provocada pela 

relação entre volume e quantidade (densidade) estabelecida intuitivamente. Os mesmos 

objetos apresentados a uma pessoa com os olhos fechados, resulta na indicação de que os dois 
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possuem mesmo peso, no entanto pessoas cegas desde o nascimento, após o reconhecimento 

apalpando os objetos, concluem que o menor é mais pesado.  

 

Os experimentos mostraram, por um lado, que a atribuição de sentido é 

propriedade da percepção do adulto e não da criança, que surge num 

determinado grau, que é produto do desenvolvimento e que não está dada 

desde o princípio. Por outro lado, evidenciaram que, assim como a 

estabilidade e a constância de nossa percepção procedem do fato de que a 

própria percepção se funde estreitamente com a imagem eidética, produz-se 

aqui, de forma análoga, uma fusão direta entre os processos do pensamento 

visual e os da percepção, de modo que uma função é inseparável da outra. 

Uma função age dentro da outra como parte integrante dela. Ambas dão 

lugar a uma estreita colaboração, que só pode ser dividida 

experimentalmente, de modo que somente o experimento psicológico 

permite obter uma percepção carente de sentido, isto é, separar o processo da 

percepção com sentido do da percepção direta. (VIGOTSKI, 1998, p. 19-20) 

 

Vigotski (1998) afirma que a sucessão de fases atribuída inicialmente ao 

desenvolvimento da percepção coincide totalmente com as etapas do desenvolvimento da 

linguagem. São definidas quatro fases: do objeto, da ação, da qualidade e das relações, que o 

autor a seguir explica: 

 

A criança sempre começa pronunciando palavras isoladas; no princípio do 

desenvolvimento, estas palavras são substantivos; depois, aos substantivos 

são incorporados verbos, surgindo as chamadas orações de dois termos. No 

terceiro período, aparecem os adjetivos e finalmente, quando a criança já 

adquiriu uma determinada reserva de frases, surge o relato com a descrição 

de desenhos. Ou seja, esta sequência de fases não se refere a uma sucessão 

no desenvolvimento da percepção, mas a uma sucessão de fases no 

desenvolvimento da linguagem. (VIGOTSKI, 1998, p. 23-24) 

 

Sobre a percepção, Vigotski (1998) conclui: 

  

Em suma, devemos às pesquisas da escola de Leipzig
10

 o estabelecimento do 

notável fato que mostrou que, em geral, no início do desenvolvimento não 

podemos constatar funções psíquicas isoladas, suficientemente 

                                                 
10

 Laboratório de Psicologia Experimental da Universidade de Leipzig, fundado em 1879, por Wilhelm Wundt. 
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diferenciadas, e observamos unidades não-diferenciadas muito mais 

complexas, das quais por meio do desenvolvimento, surgem paulatinamente 

funções isoladas. Entre elas figura também a percepção. (VIGOTSKI, 1998, 

p. 27) 

 

Vigotski (1998), ao enfocar o desenvolvimento da memória, afirma que essa função 

existe desde a idade mais precoce e que na infância a memória é extraordinariamente forte e 

que a criança aprende idiomas com muita facilidade. O autor revela que em idade mais 

avançada a criança utiliza recursos distintos como a imaginação com o uso de signos e 

operações auxiliares, enquanto a criança pequena memoriza direta e imediatamente. Sendo 

que os dois processos — imediato e mediado — possuem dinâmicas próprias, e que nos 

primeiros anos de vida a memória é uma das funções psíquicas centrais, de modo que, nessa 

etapa, pensamento e memória funcionam de maneira muito próxima, sendo o primeiro 

determinado pela segunda. Para a criança em idade precoce, pensar é recordar. 

Para Vigotski (1998), a criança em idade precoce tem o pensamento direcionado de 

acordo com seus impulsos voltados para a satisfação de sua vontade, é um tipo de pensamento 

realizado livremente, sem a aplicação de regras.  

 

No entanto, durante o processo de desenvolvimento da criança, ocorre um 

enfrentamento constante com o meio social, o qual exige uma adaptação ao 

modo de pensar das pessoas adultas. Então, a criança adquire o idioma, que 

dita uma rígida divisão do pensamento. O idioma exige estruturar a 

socialização deste último. O comportamento da criança no meio obriga-a a 

compreender o pensamento de outros, a responder a eles, a comunicar o 

próprio pensamento. (VIGOTSKI, 1998, p. 60-61) 

 

 Prosseguindo com o processo de desenvolvimento psíquico, de acordo com Vigotski 

(1998, p. 79), as emoções foram estudadas a partir da ―conexão entre as emoções do homem e 

as reações afetivas e instintivas observadas no reino animal.‖ 

Desse modo, as reações que acompanham o temor ou medo são resquícios da reação 

animal de fuga ou defesa, enquanto as ações que acompanham a ira são restos primitivos da 

reação de ataque herdados dos antepassados animais, ou seja, temor ou medo seria uma fuga 

refreada ou reprimida enquanto ira ou raiva seria uma luta refreada ou contida. E o caminho 
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para explicar o desenvolvimento das emoções seria por meio da reação e evolução das 

mesmas no mundo animal. No entanto,  

 

Tal formulação da questão, em vez de esclarecer como se enriquecem as 

emoções na infância, mostrava, pelo contrário, como se reprimem, se 

debilitam, se eliminam as descargas emocionais imediatas, próprias da 

infância precoce. No que se refere às variações sofridas pela força da 

emoção desde o homem primitivo até nossos dias, seu caminho, que era 

considerado como continuação direta da evolução, consistia no seguinte: na 

medida em que o desenvolvimento da psique humana foi avançando, as 

emoções retrocederam. (VIGOTSKI, 1998, p. 81-82) 

 

Para Vigotski (1998), as alterações patológicas das emoções são expressas por meio de 

transtornos da consciência, manifestados em um sistema peculiar de relações entre emoções e 

pensamento, que é o estado psicopatológico do pensamento autista. Em outras palavras, tanto 

o pensamento autista como o pensamento realista é constituído por sínteses dos processos 

intelectual e emocional, porém no pensamento realista o processo intelectual exerce papel de 

direção e o emocional é acompanhante e, contrariamente, no pensamento autista, o processo 

emocional é o condutor e o processo intelectual torna-se acompanhante. Desse modo,  

 

Por pensamento autista se entende o sistema de pensamento em que os 

pensamentos estão dirigidos não por tarefas diferentes, propostas ao 

pensamento, mas por tendências emocionais, isto é, quando o pensamento 

está subordinado à lógica dos sentimentos. (VIGOTSKI, 1998, p. 105-106) 

 

Vigotski (1998, p. 106) finaliza a apresentação sobre o processo de desenvolvimento 

das emoções com as seguintes palavras:  

 

Resumindo, as pesquisas atuais do pensamento autista mostraram que este 

constitui um sistema psicológico original, no qual não estão deteriorados os 

momentos intelectuais e emocionais, mas onde ocorre uma mudança 

patológica de sua correlação. (grifo nosso) 

 

Desse modo, ao abordar o processo de desenvolvimento das funções psicológicas 

superiores, chama-nos atenção a importância que o(s) outro(s) assume(m) nesse processo de 
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desenvolvimento psíquico da criança. Na interação estabelecida entre o cuidador e o bebê, 

através dos processos de apropriação e objetivação, e mediada pelos instrumentos simbólicos 

criados pelo homem, especialmente o sistema de signos e símbolos (linguagem), ocorre o 

desenvolvimento psíquico da criança numa sucessão interminável de sínteses, que marca e 

caracteriza a dinâmica do processo dialético. (VYGOTSKI, 1996) 

Bittencourt e Fumes (2021, p. 3) afirmam que, para o enfoque Histórico-Cultural, o 

conceito de vivência é considerado um fator decisivo e indispensável para o processo de 

desenvolvimento do indivíduo, pois a partir do nascimento, por meio das interações sociais, a 

criança vai se apropriando dos significados que foram construídos socialmente e aprende a ser 

humana, desenvolvendo a capacidade de ordenar e regular as próprias ações de forma ativa e 

consciente. Desse modo, o estudo das vivências busca verificar a relação interna de uma 

pessoa com a realidade, considerando que essa é a maneira de averiguar aquilo que a pessoa 

sente, pensa e como se relaciona com seu contexto. As vivências se reestruturam a partir das 

demandas e interações do sujeito com o meio, transformando as necessidades e motivações do 

mesmo. 

Segundo essas autoras, o ambiente social, formado pela família, escola, amigos 

constitui a realidade social da criança e representa o motor de seu desenvolvimento, isto é, a 

relação com o mundo desde o nascimento, considerando o meio social e os acontecimentos 

externos ou as circunstâncias de vida, constituem a unidade de análise da vivência. ―É a 

internalização das relações sociais articuladas com motivações que impulsionam ou 

imobilizam o indivíduo na apropriação das práticas e sua imersão no mundo.‖ 

(BITTENCOURT & FUMES, 2021, p. 5) 

De acordo com Bittencourt e Fumes (2021), a realidade social é o motor dos processos 

de aprendizagem e desenvolvimento humanos que possibilita a transformação do social em 

individual. Nesse sentido é por meio da vivência, como unidade de análise, que se torna 

possível explicar a relação entre consciência e meio social, presente no processo de formação 

e desenvolvimento do psiquismo. A relação do indivíduo com o meio ocorre de modo 

recíproco, ou seja, o meio exerce influência real e dinâmica no processo de desenvolvimento 

do indivíduo, do mesmo modo que a influência so sujeito sobre o meio é modificada 

conforme o indivíduo se desenvolve.  
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Ao finalizarmos este item, vale a pena lembrar que a categoria de totalidade do 

enfoque Histórico-Cultural presente na elaboração dos pressupostos teóricos apresentados 

considera o desenvolvimento psicológico como um processo dinâmico e interconectado, 

sendo a apresentação feita em tópicos uma opção para facilitar o encadeamento da explicação 

dos itens que compõem essa base teórica que fundamentará a discussão dos dados 

pesquisados que será apresentada no próximo capítulo. 

 

3.2 A importância da linguagem e da escolarização no processo de desenvolvimento 

psicológico 

 

 Como confirmado no item anterior, para o enfoque histórico-cultural a linguagem 

ocupa posição central nos processos de desenvolvimento do psiquismo e das funções 

psicológicas superiores, haja vista ser esse o instrumento simbólico que permite e possibilita o 

acesso e promove o desenvolvimento das funções psíquicas do nível elementar para superior. 

O ingresso no processo de escolarização garante o segundo salto qualitativo no processo de 

desenvolvimento psicológico da criança, pois com a aprendizagem da leitura e da escrita, 

ocorre o acesso ao conhecimento científico elaborado pela humanidade. Essa nova condição 

representa um recurso de alcance ilimitado para o processo de desenvolvimento que está em 

andamento. 

Assim, inicialmente, no convívio familiar, a língua materna é aprendida por meio da 

comunicação com os adultos e dessa maneira a criança desenvolve a linguagem verbal 

concomitantemente com os conceitos cotidianos ou espontâneos. É importante destacar que a 

criança não cria uma linguagem particular, para uso próprio, mas a assimila dos adultos e a 

reproduz, sendo que, muitas vezes, essa linguagem ainda rudimentar, ou constituída de 

pedaços de palavras, ou palavras isoladas combinadas com gestos, somente pode ser 

entendida dentro do contexto em que ocorre a comunicação. (VIGOTSKI, 2001) Nessa 

situação de convivência familiar, o adulto, enquanto fala com a criança, mesmo que ela não 

produza linguagem, ele prende a atenção do pequeno interlocutor com o próprio olhar, 

sentado de frente e na mesma altura do bebê. Assim, a criança tem a oportunidade de 
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visualizar, ao mesmo tempo, a expressão facial e a movimentação e formatação dos lábios do 

adulto enquanto fala.  

Assim, nessas atividades iniciais realizadas na convivência da família, a imitação é 

uma prática importante nesse início do processo de aprendizagem da fala da criança, no qual, 

primeiramente, ocorre o uso funcional da palavra para expressar uma sensação, tentar fazer 

uma indicação, assim 

 

Ao observar uma criança, percebemos, por volta de um ano de idade, o 

surgimento de uma tendência a imitar os sons que ouve. É assim que o cão 

recebe o nome de ―au-au‖, a vaca de ―mu‖ e que se obtém toda uma série de 

sons imitativos apresentados pelos adultos; exatamente essa tendência é que 

cria as primeiras condições para o início do uso funcional das palavras, 

causando uma enorme reviravolta na vida da criança. (VIGOTSKI & 

LURIA, 1996, p. 209-210, grifo nosso) 

 

No processo de desenvolvimento psíquico, uma atividade que merece destaque é a 

brincadeira infantil. Ainda na fase pré-escolar, ao brincar, a criança realiza, pela primeira vez, 

a separação entre o significado da palavra e o objeto concreto, o que faz com que a ação 

adquira um caráter intencional e não seja controlada somente pela situação real. No entanto, 

Vigotski (2008) assevera que fazer essa separação entre o significado da palavra e o objeto é 

um processo bastante difícil para a criança e a brincadeira é uma maneira de auxiliar esse 

processo de transição. O autor exemplifica essa situação descrevendo uma atividade em que a 

criança faz de conta que um cabo de vassoura é um cavalo: 

 

Nesse momento em que o cabo de vassoura, ou seja, o objeto transforma-se 

num ponto de apoio (pivô) para a separação do significado 'cavalo' do cavalo 

real, nesse momento crítico, modifica-se radicalmente uma das estruturas 

psicológicas que determinam a relação da criança com a realidade. 

(VIGOTSKI, 2008, p. 30) 

Dito de outra maneira, como a criança pequena ainda não possui a capacidade de 

elaborar o pensamento abstratamente, pois não domina o uso da imaginação, ao brincar, a 

criança precisa utilizar um objeto representativo, para ―fazer de conta‖. No exemplo dado, o 

cabo de vassoura é o objeto representativo que serve de apoio para garantir objetividade à 

ação da criança. Desse modo, com a separação entre ideia e objeto, a estrutura da percepção 
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também muda radicalmente, e a percepção real, constituída de cores e formas, é modificada 

para a percepção de significados e sentidos. A criança ―percebe‖ o cabo de vassoura 

―significando‖ um cavalo. Desse modo, essa mudança acarreta um aumento na quantidade de 

relações entre palavras e significados que são realizadas pela criança.  

Vigotski (2008) afirma que a importância da brincadeira para o desenvolvimento 

psíquico da criança revela-se ―exatamente da mesma forma como a situação imaginária 

contém em si, obrigatoriamente, regras de comportamento, qualquer brincadeira com regras 

contém em si a situação imaginária.‖ (p. 28) Assim, por meio da brincadeira, a criança pode 

aprender e exercitar o respeito às regras e, ao mesmo tempo, desenvolver a imaginação. 

De acordo com o enfoque Histórico-Cultural, o processo de desenvolvimento do 

psiquismo humano é mediado pelas relações sociais. Isto é, o discurso dos adultos direciona 

as vias do desenvolvimento psíquico da criança, haja vista que esta não é livre para criar seus 

conceitos, ela não escolhe os significados das palavras, mas os herda socialmente dos adultos. 

E, vale a pena lembrar, não é herdado somente o significado social, a parte racional, mas 

também, implicitamente, o significado emocional, evidenciando a atuação conjunta das 

funções psíquicas superiores. (VIGOTSKI, 2001) 

Nesse sentido, o processo de desenvolvimento psíquico ocorre em um contínuo e, 

conforme descreve Vigotski (1998), referindo-se ao processo de desenvolvimento do uso da 

linguagem pela criança,  

 

Ao dominar o aspecto externo da linguagem, a criança pronuncia primeiro 

uma palavra, depois uma oração de duas palavras, em seguida de três/quatro 

palavras, da frase simples surge paulatinamente a composta, e somente ao 

fim de vários anos domina as orações compostas, suas partes principais e 

subordinadas, assim como a cadeia destas orações, que dão lugar a um relato 

mais ou menos coerente. (VIGOTSKI, 1998, p. 65) 

 

A descrição do desenvolvimento do uso da linguagem permite vislumbrar o salto 

qualitativo que ocorre no processo do desenvolvimento psíquico humano. Assim como os 

instrumentos técnicos criados pelo homem serviram para aperfeiçoar a atividade do trabalho, 

por meio da mediação da linguagem, tornou-se possível a apropriação de todo o sistema de 

signos e símbolos desenvolvidos pela humanidade. Desse modo, por meio da linguagem, a 
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promoção do desenvolvimento das funções psíquicas a patamares superiores garantiu o 

avanço das gerações subsequentes, uma vez que não era preciso voltar ao ponto de partida. 

Neste processo de desenvolvimento desencadeado pelo uso da linguagem, os conceitos 

surgem pelo emprego específico da palavra, pelo emprego funcional do signo. (VIGOTSKI, 

2001) 

Conforme assinala Vigotski (2001), a forma superior do pensamento intelectual não 

resulta do aumento quantitativo de conexões psíquicas formadas, mas da transformação de 

ações imediatas do contato com a realidade em operações intelectuais. Esse processo de 

mudança é mediado por todo o aparato da linguagem, do qual são apropriadas as normas e 

regras, que passam a reger, também, os processos de pensamento. Desse modo, a linguagem, 

ao mesmo tempo, garante o funcionamento de todas as funções psíquicas e promove a 

autorregulação do comportamento. 

A importância da escola para o desenvolvimento da criança está em possibilitar o 

acesso ao conhecimento produzido pelos homens ao longo da história, com o domínio — 

verbal e escrito — do uso da linguagem, promover a formação dos conceitos científicos, bem 

como desencadear o processo de desenvolvimento das funções psíquicas para um modo de 

funcionamento superior. Além disso, quanto maior o domínio do uso da linguagem e da 

apropriação desses conceitos científicos, mais habilitada fica a criança para elaborar 

raciocínios mais complexos e encontrar soluções para os problemas encontrados. 

Por outro lado, ao tratarmos da função psíquica pensamento, em um nível conceitual, é 

imprescindível considerar o principal instrumento mediador dessa função, que é a linguagem. 

Como afirma Luria (1991), a linguagem é o veículo de expressão do pensamento e o que 

realiza a transição do sensorial ao racional na formação da representação de mundo da 

criança. Ou seja, o pensamento tem sua expressão através da linguagem.  

Vigotski (2001, p. 412) corrobora e amplia essa condição da linguagem, indicando que 

―A linguagem não serve como expressão de um pensamento pronto. Ao transformar-se em 

linguagem, o pensamento se reestrutura e se modifica. O pensamento não se expressa mas se 

realiza na palavra.‖ 

A afirmação contida na citação deixa clara a fundamental importância do papel da 

linguagem — como veículo e promotor — no processo de desenvolvimento das funções 

psíquicas superiores. Também evidencia o caráter dialético presente no processo de 
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desenvolvimento psíquico, acrescentando ―movimento transformador‖ a ele. Além disso, se o 

pensamento é uma função central e diretora, podemos inferir que esse caráter funcional da 

linguagem é desempenhado no processo de transformação de todas as funções psíquicas. 

Nesse sentido, a escola se mostra como uma oportunidade para colocar esses novos 

desafios aos jovens, seja por meio da apresentação de conhecimentos científicos que 

possibilitem formar novos conceitos, ou de conhecimentos teóricos que permitam a 

compreensão dos mecanismos e relações que constituem o sistema social. Desse modo, 

inserindo os alunos em diversos contextos de linguagem, com vocabulários e estruturas 

gramaticais diversas, cria-se a possibilidade de promover o desenvolvimento e fazê-los 

avançar das compreensões literais ou concretas para as mais abstratas ou lógico-linguísticas. 

(VIGOTSKI, 2001) 

A importância da educação escolar, no processo de desenvolvimento da criança, não 

se restringe ao campo da formação científica, devido à sua importância para o 

desenvolvimento social, para a transformação das funções psíquicas em superiores, para o 

estabelecimento da memória cultural, enfim, quanto mais conhecimentos a pessoa apropriou, 

de mais recursos dispõe para sistematizar o conteúdo em categorias. Em outras palavras, a 

educação formal ocupa importância central na vida da criança, não apenas pela apreensão de 

conhecimentos científicos, mas pela possibilidade da convivência social, da participação em 

grupos diversificados, da ampliação da rede de relacionamentos, isto é, a oportunidade para 

vivenciar experiências que envolvam múltiplos aspectos emocionais e culturais. (VIGOTSKI, 

2001) 

Os conceitos não são aprendidos pela criança de forma pronta, mas são desenvolvidos, 

gradativamente, no decorrer do processo de aprendizagem, durante o período de 

escolarização. Ou seja, a criança não elabora um pensamento incorreto, mas desenvolve a 

solução para um problema de modo diverso dos adolescentes e adultos, e de acordo com os 

recursos que ela apropriou anteriormente. Por isso, os conceitos espontâneos, que são 

apropriados no interior do convívio familiar, nas relações com as pessoas próximas, não são 

incompatíveis com os não-espontâneos ou científicos, que são desenvolvidos durante o 

processo de escolarização, pelo contrário, eles revelam traços de afinidade. Os processos de 

desenvolvimento de ambos os conceitos — espontâneos e científicos — estão interligados e 

exercem influência recíproca. Isto é, continuam coexistindo e atuando de maneira 
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concomitante, pois nem mesmo o adulto, após o estabelecimento do pensamento conceitual, 

pensa apenas por meio de conceitos. (VIGOTSKI, 2001) 

Entretanto, o próprio autor indica uma delimitação existente entre os conceitos 

espontâneos e científicos, que decorre das motivações existentes na origem de cada um. Ou 

seja, enquanto os conceitos espontâneos são criados informalmente, sem sistematização, 

originados da convivência familiar, os conceitos científicos 

 

[...] surgem e se constituem no processo de aprendizagem escolar por via 

inteiramente diferente que no processo de experiência pessoal da criança. As 

motivações internas, que levam a criança a formar conceitos científicos, 

também são inteiramente distintas daquelas que levam o pensamento infantil 

à formação de conceitos espontâneos. (VIGOTSKI, 2001, p. 263) 

 

Embora o processo de desenvolvimento das funções psicológicas de elementares para 

culturais ocorra de modo gradativo e concomitante, isto é, em totalidade, essa demarcação da 

citação é importante porque, ao direcionar a formação dos conceitos científicos para o âmbito 

educacional, indica que é na instituição escolar que ocorre a promoção do pensamento 

conceitual e das funções psíquicas a um nível superior de funcionamento. Em outras palavras, 

indica que é tarefa da escola criar as condições, por meio das atividades realizadas nesse 

ambiente, tendo como objetivo principal possibilitar a apropriação do conhecimento científico 

produzido pelos homens ao longo da história da humanidade. 

Ao descrever o processo de desenvolvimento dos conceitos, Vigotski (2001) chama 

atenção para o fato de que a criança elabora o processo de solução de um problema de modo 

diferente do adulto, não sendo este incompleto ou incorreto, mas usando outros recursos. Com 

isso, percebe-se a importância da linguagem para o desenvolvimento do pensamento 

conceitual, pois o conceito requer o uso do significado exato da palavra. 

 

De modo similar ao que ocorre no processo de desenvolvimento histórico, 

pelo qual as ferramentas dos seres humanos mudam mais do que seus órgãos 

naturais, no processo de desenvolvimento psicológico o ser humano 

aperfeiçoa o trabalho da mente principalmente em associação com o 

desenvolvimento de técnicas ou ―meios auxiliares‖ específicos do 

pensamento e do comportamento. É impossível compreender a história da 

memória humana sem a história da escrita, do mesmo modo que não se pode 
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compreender a história do pensamento humano sem a história da fala. 

(VIGOTSKI & LURIA, 1996, p. 53, grifos nossos) 

 

Os mesmos autores afirmam que o treinamento escolar proporciona mudanças e uma 

intensa estimulação para o desenvolvimento da fala 

 

Enriquecendo o vocabulário, a fala que foi aprendida, e por meio da qual se 

construíram os conceitos, também alterou o pensamento da criança, deu-lhe 

maior liberdade, permitiu-lhe operar com uma série de conceitos que 

anteriormente eram-lhe inacessíveis. A fala tornou possível maior 

desenvolvimento de uma nova lógica que, até então, só existia na criança em 

estágios iniciais. (VIGOTSKI & LURIA, 1996, p. 212-213) 

 

Ao acompanhar as explicações elaboradas pelos autores, torna-se evidente como o 

processo de desenvolvimento psíquico da criança ocorre de maneira integrada e de modo 

paulatino e constante, envolvendo as relações entre inter e intrapsicológico, entre externo e 

interno, entre imaginação, percepção, linguagem, memória, pensamento e contexto. 

 

3.3 Fundamentos da Defectologia e sua importância para compreensão do autismo e do 

distúrbio emocional 

 

Inicialmente, a defectologia era considerada uma pedagogia de menor importância 

porque seus métodos psicológicos de investigação estavam apoiados em uma concepção 

puramente quantitativa, cujo objetivo era determinar o grau de insuficiência intelectual. Para o 

enfoque Histórico-Cultural, cada fenômeno psíquico contém uma peculiaridade qualitativa, e 

cabe à defectologia definir e explicar essas peculiaridades, estabelecer as etapas do 

desenvolvimento e descobrir as leis dessa diversidade. 

Vigotski (1997) explica que, para a defectologia, o processo de desenvolvimento não 

pode ficar limitado ao defeito ou deficiência, não pode ficar restrito à insuficiência ou àquilo 

que falta, pois são as dificuldades que estimulam o avanço. Nesse sentido, o estudo dinâmico 

de qualquer deficiência deve obrigatoriamente levar em consideração os processos 

compensatórios no desenvolvimento e na conduta da criança, de acordo com palavras desse 
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autor, o importante para ―a defectologia não é constituído pela insuficiência em si, mas a 

criança oprimida pela insuficiência.‖ (VYGOTSKI, 1997, p.14, grifo nosso) 

Em relação a essa condição de insuficiência, outro aspecto que deve ser considerado é 

a luta contra o sentimento de inferioridade, para que a criança não seja colocada em uma 

posição social difícil por frequentar uma escola especial, pois aquilo que define o futuro de 

uma criança, em última instância, não é a deficiência em si, mas o seu processo de 

desenvolvimento, e as consequências sociais a partir da sua realização psicossocial. A partir 

disso, para Vygoyski (1997), a defectologia defende que as proposições estejam voltadas e 

fundamentadas para o processo de desenvolvimento total. Assim,  

 

Com o conceito de compensação como forma fundamental desse 

desenvolvimento, se introduz o conceito de orientação para o futuro e o 

processo é único e orientado para adiante com uma necessidade objetiva 

orientada para um ponto final colocado previamente pelas exigências da 

existência social. Encontra-se vinculado a isso o conceito de unidade e 

integridade da personalidade da criança em desenvolvimento. A 

personalidade vai se desenvolvendo como um todo único que possui leis 

particulares, em que cada uma delas se desenvolve em virtude de uma 

tendência especial. (VYGOTSKI, 1997, p. 20, grifo nosso) 

 

Para Vygotski (1997), a ideia de insanidade moral como doença mental não teria 

surgido caso as investigações sobre perdas de valores e motivações tivessem sido feitas, pois 

se se considera a personalidade integral, em interação com o ambiente, seria possível 

descobrir que cada indivíduo tem sua insanidade e que a psicopatologia inata das crianças não 

existe. Segundo o autor, certo tipo de psicopatia infantil descreve ―uma grosseira negligência, 

egoísmo, orientação dos interesses à satisfação das necessidades elementares, sendo que essas 

crianças não são inteligentes, são pouco dinâmicas e têm a sensibilidade corporal diminuída‖ 

(VYGOTSKI, 1997, p. 21) e, ainda, as mesmas estariam propensas a uma conduta associal, 

eticamente problemática, provocada por essas inclinações. Porém, ao colocar essas crianças 

em um ambiente diferente, observava-se que elas apresentavam uma grande sensibilidade e 

que o embotamento observado seria uma autodefesa, um fechar-se em si mesmo, 

provavelmente, para se protegerem das condições do meio. A situação descrita ajuda-nos a 

compreender que o surgimento dos termos pseudopsicopatia ou pseudodefeito (insanidade 

moral) foram aplicados por não ser possível explicar os casos de grave inadaptação social do 

desenvolvimento infantil. A influência dos fatores sociais psicogênicos no desenvolvimento 
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da criança é tão grande que pode conduzir à suposição do defeito como enfermidade, como 

pseudopsicopatia. (VYGOTSKI, 1997) 

Desse modo, prosseguindo com esse estudo, representa particular interesse a aparente 

patologia, que na verdade é primitivismo. Vygotski (1997) cita o exemplo da análise de uma 

criança primitiva que falava, simultaneamente, dois idiomas e foi declarada psiquicamente 

anormal. No entanto, verificou-se que o conjunto de sintomas que indicava enfermidade 

tratava-se do primitivismo causado pelo não desenvolvimento cultural, ou seja, o 

primitivismo observado seria resultado da falta do domínio consistente de um dos idiomas. 

Um idioma não apropriado completamente e substituído por outro, também parcialmente 

apropriado, afeta o desenvolvimento psíquico. Essa substituição completa de uma forma de 

pensamento por outra, de modo particular, reduz a atividade psíquica no ponto em que não 

está fortemente consolidada e a conclusão permite estabelecer, do ponto de vista psicológico, 

em que consiste, precisamente, o processo de desenvolvimento cultural e em que medida sua 

falta promove o primitivismo do psiquismo infantil. No caso da criança dos dois idiomas, o 

primitivismo se origina pelo domínio incompleto do idioma, mas em geral, o processo de 

desenvolvimento cultural se reduz, fundamentalmente, ao domínio das ferramentas 

psicológicas e culturais criadas pela humanidade no processo de desenvolvimento histórico e 

análogas por sua natureza psicológica à linguagem, e o primitivismo, então, se reduz à 

inaptidão para estar habilitado ao uso desse tipo de ferramentas e das formas naturais de 

manifestação das funções psicológicas. Todas as formas superiores de atividade intelectual, 

como as funções psicológicas superiores, tornam-se possíveis somente sobre a base do uso 

das ferramentas dessa classe da cultura e, nesse caso, a linguagem representa um poderoso 

instrumento de promoção de desenvolvimento psíquico integral – intelectual e emocional - da 

criança. (VYGOTSKI, 1997, p. 29) 

No processo de desenvolvimento psíquico, as adaptações artificiais que às vezes, por 

analogia com a técnica, se denominam instrumentos psicológicos estão orientadas ao domínio 

dos processos de conduta, tanto do outro como de si próprio, e o uso da ferramenta 

psicológica modifica todo o curso e toda a estrutura das funções psicológicas garantindo-lhes 

uma nova configuração. Durante o processo de desenvolvimento, a criança se equipa e 

reequipa para usar as mais diversas ferramentas psíquicas, e o adulto, a criança maior e a 

menor se diferenciam um do outro, não pelo maior desenvolvimento das funções psicológicas, 

mas pelo nível e grau de como dominam a atividade das próprias funções psicológicas. 

Assim, a criança maior se diferencia da menor, e o adulto da criança, a criança normal da 
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deficiente, pela maneira como usa as funções psicológicas, pois a diferença não está no grau 

do desenvolvimento, mas no emprego dos procedimentos em nível diferenciado. 

(VYGOTSKI, 1997) 

 Para Vigotski (1997), o uso pleno, consciente e voluntário da linguagem é o 

objetivo de todo o processo de desenvolvimento cultural. A incapacidade para as formas 

superiores do pensamento abstrato não é consequência direta da deficiência intelectual, mas a 

falta de domínio da palavra como instrumento do pensamento abstrato. Essa incapacidade é 

sintoma do primitivismo e não de debilidade mental. A linguagem é central também no 

desenvolvimento social da criança, considerando-se que  

 

Em todo o desenvolvimento social da criança desempenham um papel 

decisivo, nos processos de substituição, os recursos auxiliares (a linguagem, 

as palavras e outros signos), mediante os quais a criança aprende a estimular 

a si mesma. O papel dos recursos auxiliares, com os quais a criança vai se 

enriquecendo durante seu desenvolvimento, conduz à segunda tese 

fundamental que caracteriza os processos compensatórios, a tese sobre a 

coletividade como fator de desenvolvimento das funções psíquicas 

superiores da criança normal e anormal. (VYGOTSKI, 1997, p. 139) 

 

Vygotski (1997) afirma que a linguagem inicialmente é meio de comunicação, meio 

de compreensão recíproca na função social e a linguagem interior usada pelo pensamento 

surge posteriormente, quando a criança se encontra em idade escolar. Essa forma de conexão 

superior do pensamento com a linguagem pode ser compreendida por meio do processo de 

transformação, o caminho que a linguagem social, de comunicação, segue para se transformar 

em linguagem interior, do pensamento, e ajuda a explicar o processo de desenvolvimento das 

funções psicológicas superiores. 

 

Esta lei pode se expressar do seguinte modo: toda função psicológica 

superior, no processo do desenvolvimento infantil, se manifesta duas vezes, 

a primeira como função da conduta coletiva, como organização da 

colaboração da criança com o ambiente, depois como função individual da 

conduta, como capacidade interior de atividade do processo psicológico no 

sentido estrito e exato dessa palavra. (VYGOTSKI, 1997, p. 139-140) 
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Vygotski (1997) estende essa explicação do processo de transformação das funções 

psicológicas de elementar para superior, ao descrever a transformação da linguagem como 

comunicação para uso do pensamento e, especialmente, a linguagem como recurso para 

elaboração do pensamento lógico: 

 

Do mesmo modo também a linguagem se transforma de meio de 

comunicação a meio do pensamento. As novas investigações demonstraram 

que igualmente o pensamento lógico, que se caracteriza pela busca de 

métodos de fundamentação do julgamento próprio, aparece na criança de 

idade pré-escolar não antes do que na coletividade infantil se manifeste a 

discussão, não antes de que surja na criança a necessidade de motivar sua 

própria afirmação. (VYGOTSKI, 1997, p. 139-140) 

 

Desse modo, o processo de desenvolvimento da linguagem infantil ocorre 

primeiramente de forma coletiva, quando a criança usa a linguagem para se comunicar, e, 

posteriormente, quando domina os próprios processos psíquicos, a linguagem passa a ser 

usada como meio do pensamento. Investigações experimentais revelaram que há diferenças 

entre o coeficiente de desenvolvimento dos processos psíquicos e seu papel real na vida da 

criança, ou seja, pode-se ter uma boa memória que é mal utilizada e, ao contrário, dominar os 

próprios recursos de tal modo que alcance um resultado prático maior que uma memória 

altamente desenvolvida. Com a criança em idade mais avançada, é possível observar que o 

desenvolvimento se realiza não em virtude do crescimento direto da função, mas pelo seu 

aproveitamento, sua aplicação. Destaca-se o fato de que o desenvolvimento das funções 

psicológicas superiores ocorre do externo para o interno, do interpsicológico para o 

intrapsicológico, ou seja, a base para o desenvolvimento da linguagem parte da colaboração 

coletiva, das relações interpessoais, e alcança o posto de precursora do desenvolvimento das 

funções internas do pensamento. Segundo Vygotski (1997) 

 

Assim como a linguagem serve de base ao desenvolvimento, a forma 

exterior da colaboração coletiva é a precursora do desenvolvimento de toda 

uma série de funções internas. Aqui nos encontramos em um momento 

essencial: a coletividade infantil é a fonte, o meio que fomenta o 

desenvolvimento das funções psicológicas superiores, quando existe certa 

diferença ótima no nível intelectual das crianças que compõem esse grupo. 

(VYGOTSKI, 1997, p. 140) 
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De acordo com Vygotski (1997), considerar indiferente ou dispensável a coletividade 

no caso de crianças mentalmente atrasadas é uma ideia falsa porque contradiz a lei 

fundamental do desenvolvimento do nível psicológico superior que contempla os conceitos de 

variedade e dinâmica das funções psicológicas na criança em geral e na mentalmente atrasada 

em particular. Palavras do autor esclarecem que 

 

Pesquisadores acreditavam que o intelecto é uma função única, simples, 

monolítica, homogênea, e que se estamos diante de um débil mental, todas as 

suas funções se encontram reduzidas de modo homogêneo. Um estudo mais 

aprofundado demonstrou que o intelecto, originado no processo de 

desenvolvimento complexo, não pode ser de natureza homogênea nem de 

estrutura monolítica, indiferenciada. Ao contrário, aquilo que se denomina 

intelecto apresenta uma diversidade de funções em uma unidade complexa. 

(VIGOTSKI, 1997, p. 141) 

 

Vygotski (1997), confirma esse funcionamento integrado e dinâmico ao indicar que o 

desenvolvimento das funções psicológicas não se realiza somente por conta do crescimento e 

da modificação da função. Assim como as funções nunca atuam separadamente, o 

desenvolvimento psicológico ocorre por meio da transformaçãodinâmica das relações 

sistêmicas entre as funções, isto é, dos vínculos interfuncionais. Ao se referir à memória 

lógica, se trata de certa relação entre a memória e o pensamento e, nesse sentido, uma relação 

não segue um padrão, não tem um percurso que pode ser predefinido. Verifica-se isso no caso 

de crianças pequenas e de maior idade, em que essas relações funcionais ocorrem de maneiras 

diferentes, não sendo passível de indicação entre mais ou menos, melhor ou pior.  

As considerações de Vygotski (1997) sobre o processo de educação que possa incluir 

as singularidades do processo de desenvolvimento de cada criança nos indica a possibilidade 

de uma educação democrática, inclusiva e que promova desenvolvimento. 

 

A educação de crianças com diferentes defeitos deve se basear em que, 

simultaneamente ao defeito também estão dadas as tendências psicológicas 

de orientação oposta, estão dadas as possibilidades compensatórias para 

superar o defeito e que precisamente são essas as que saem para primeiro 

plano no desenvolvimento da criança e devem ser incluídas no processo 

educativo como sua força motriz. Construir todo o processo educativo 

seguindo as tendências naturais da supercompensação significa não atenuar 

as dificuldades que derivam do defeito, mas tensionar/fortalecer todas as 

forças para compensá-lo, abordar somente tais tarefas e fazê-lo nessa ordem, 
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que respondam à graduação do processo de formação de toda a 

personalidade sob um novo ângulo. (VYGOTSKI, 1997, p. 47) 

 

 Ao finalizar este capítulo, vale a pena ressaltar os aspectos metodológicos do 

materialismo histórico e dialético presentes no enfoque histórico-cultural, como a totalidade 

ao tratar do processo de desenvolvimento psíquico, descrito por meio da funcionalidade 

interconectada das funções psicológicas e do processo dinâmico presente na interação entre 

externo e interno, e no desenvolvimento conjunto das funções. Como dito anteriormente, a 

apresentaçao desses pressupostos feita de modo linear e sequencial, é pela tentativa de 

possibilitar uma compreensão objetiva. Torna-se necessário acrescentar que os itens 

apresentados foram selecionados para subsidiar a análise e discussão dos dados desta 

pesquisa, haja vista a complexidade e a dimensão dos pressupostos que compõem esse 

referencial teórico. 

 No próximo capítulo abordamos a importância de compreender o papel desempenhado 

pela interculturalidade no processo de migração, escolarização e produção de diagnósticos de 

autismo e distúrbio emocional de crianças brasileiras no Japão, inicialmente apresentando os 

conceitos desse posicionamento teórico e, na sequência, discutindo os dilemas e 

possibilidades presentes na interação envolvendo o contexto formado pelo complexo processo 

objeto da pesquisa apresentada. 
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4 PROCESSO DE ESCOLARIZAÇÃO DAS CRIANÇAS NO JAPÃO E A 

PRODUÇÃO DE DIAGNÓSTICOS DE AUTISMO E DISTÚRBIO 

EMOCIONAL 

 

Neste capítulo apresentamos os dados pesquisados, as sínteses dos relatos e a análise e 

discussão à luz do referencial teórico que fundamenta este trabalho. No capítulo reservado à 

apresentação da pesquisa, indicamos que o planejamento previa, na parte empírica, a 

realização de entrevistas on-line, realizadas por meio digital, com famílias brasileiras de 

crianças que receberam o diagnóstico de autismo e distúrbio emocional em escola no Japão, 

porém essas não puderam ser realizadas em virtude da falta de resposta para as tentativas de 

contato. A partir dessa situação inesperada, durante o processo de levantamento de 

informações históricas e teóricas, foram localizados documentários e depoimentos gravados 

em vídeo, com alusão ao tema pesquisado e esses passaram a constituir material que será 

analisado e discutido em item deste capítulo. Vale a pena indicar que a possibilidade de usar o 

conteúdo de vídeos postados em canal de acesso público tornou-se uma alternativa viável em 

função do assunto abordado específico sobre o tema e pelo conteúdo do depoimento retratar 

situação verídica. 

 

4.1 Apresentação dos dados pesquisados  

 

Apresentamos os dados obtidos na pesquisa organizados em três eixos temáticos:  

a) a produção das dificuldades de aprendizagem e sua relação com o elevado número de 

diagnósticos de crianças brasileiras com autismo e distúrbio emocional; 

b) o papel que as famílias desempenham no processo de constituição dos diagnósticos de 

crianças brasileiras com com autismo e distúrbio emocional; 

c) o papel das políticas públicas de atendimento às crianças brasileiras com diagnóstico 

de autismo e distúrbio emocional; 

Quanto à produção das dificuldades de aprendizagem e sua relação com o elevado 

número de diagnósticos de crianças brasileiras com autismo e distúrbio emocional, pode-se 
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dizer que este aspecto vem sendo considerado como importante de ser analisado pelas 

autoridades de educação japonesa, a partir de reportagens que foram veiculadas pela mídia 

internacional que destacam a discrepância entre os índices de diagnósticos de crianças com 

autismo e distúrbio emocional, apresentados pela rede de educação do Japão, em relação à 

média internacional. A divulgação ampla realizada pela mídia, em 2016, resultou em um 

trabalho desenvolvido pelo Serviço de Assistência aos Brasileiros no Japão que recebeu, de 

forma não oficial, um conjunto significativo de cidadãos brasileiros que manifestaram 

preocupação com a ocorrência de encaminhamento de seus filhos para classes especiais em 

escolas públicas japonesas. 

Essas notificações motivaram a realização de um edital de pesquisa com apoio da 

Embaixada do Brasil no Japão e dos Consulados-Gerais do Brasil no Japão, localizados em 

Tóquio, Nagoia e Hamamatsu, com o objetivo de levantar dados verificáveis e confiáveis do 

número de crianças com diagnósticos de autismo e distúrbio emocional, encaminhadas para 

essas classes especiais, conforme apresenta o documento (Termo de Referência, 2017, Anexo 

A): 

 

O presente termo de referência tem por objetivo a realização de pesquisa 

para a obtenção de dados que permitam a compreensão dos procedimentos 

que levam ao ingresso de alunos em classes especiais nas escolas japonesas, 

do funcionamento do sistema de avaliação de autismo e distúrbio emocional 

nas escolas japonesas, dos diversos efeitos na vida escolar de uma criança, 

bem como verificar, comparar e analisar as causas do índice de inscrição em 

classes especiais em japoneses e em brasileiros que frequentam a escola 

japonesa. 

Somente com informações completas e confiáveis, poderão as autoridades 

brasileiras e japonesas examinar adequadamente a eventual questão de modo 

a estudar os desafios concernentes à educação de alunos brasileiros (p. 3).  

 

Embora a discussão sobre a questão da produção de diagnósticos de deficiência, 

distúrbio emocional ou Transtorno do Espectro Autista, em crianças brasileiras que estudam 

em escolas japonesas, tenha repercussão recente, como analisa o documento acima, este tema 

tem origem em questões sociais e políticas que antecederam a veiculação das notícias. Elas 

foram apresentadas pela Entrevistada 2, que atua em um projeto relacionado diretamente com 

reforço ao ensino de português para crianças brasileiras, situado na comunidade brasileira da 

cidade de Hamamatsu. As queixas apresentadas pelas famílias brasileiras da comunidade local 
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chegaram ao conhecimento do Conselho de Cidadãos da cidade de Hamamatsu, do qual a 

Entrevistada 2 faz parte, sendo analisadas e discutidas pelos conselheiros e levadas ao 

conhecimento do Consulado-Geral do Brasil na cidade. 

Conforme informações da Entrevistada 2, contextualizando a situação pesquisada, a 

comunidade formada por brasileiros que foram trabalhar no Japão é descrita como fechada, 

constituída por dekasseguis que não dominam o idioma local, que chegaram jovens nos anos 

1990/1995, trabalham como operários nas fábricas japonesas e hoje se tornaram os pais de 

crianças brasileiras nascidas no Japão. Essas crianças, nascidas ou que chegaram pequenas ao 

Japão, não frequentaram as escolas japonesas, com a crença dos pais de que voltariam ao 

Brasil. Assim sendo, cerca de 80% dos dekasseguis que chegaram ao Japão há mais de 30 

anos não falam o japonês, além do básico para comunicação, e não conseguiram se integrar 

completamente à cultura japonesa, conforme excerto a seguir: 

  

Eles vieram jovens, acabaram ficando e casando e tendo seus filhos aqui no 

Japão, e diferentemente de outros países, tendo escolas brasileiras, escolas 

totalmente brasileiras, onde os pais que chegam do Brasil com seus filhos, 

ou as crianças que nasceram aqui e que só falam português, vão para essas 

escolas, frequentam essas escolas. O que acontece: essas crianças vivem só 

nessa Comunidade fechada onde só se fala português, vão para a escola 

brasileira porque os pais acreditam que em certo momento voltarão a morar 

no Brasil e as crianças precisam continuar a escola lá. (APÊNDICE B, 

Entrevista 2, 2020, p. 1) 

 

Mas, a partir de 2008, teve início uma crise econômica que reduziu drasticamente o 

número de postos de trabalho de dekasseguis, bem como seus salários e condições de 

trabalho. Essa nova condição financeira fez com que um grande contingente retornasse ao 

Brasil, permanecendo em torno de 50% das famílias de trabalhadores no Japão. Essa condição 

de maior precarização fez com que as famílias precisassem matricular seus filhos na rede 

pública de educação japonesa, abrindo mão dos estudos em escolas brasileiras. Essas crianças 

são, portanto, oriundas de famílias que se encontram, há décadas, na comunidade brasileira 

descrita anteriormente. A inserção de crianças brasileiras na rede escolar japonesa envolve 

uma imersão direta no aprendizado da leitura e da escrita da língua japonesa bem como de 

todos os aspectos culturais, linguísticos e afetivos que compõem a escolarização. Conforme 
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explica a Entrevistada 2, podemos ter mais clareza da situação das famílias no contexto da 

crise econômica,  

 

Em 2008, quando houve aquele Lehman choque, que foi a queda da Bolsa de 

Valores da Ásia, a Comunidade brasileira voltou ao Brasil, metade mais ou 

menos, nós éramos em 300 mil brasileiros no Japão e, de repente, caiu para 

140 e poucos mil. Nesse momento, os empregos sumiram, os brasileiros 

ficaram desempregados e o que as famílias que permaneceram no Japão 

fizeram? Colocaram as crianças nas escolas japonesas, por quê? Porque as 

escolas brasileiras no Japão, elas são caríssimas, elas custam assim na fase 

de mensalidade, fora custos de inscrição, de uniforme, de transporte, na faixa 

de 300 a 400 dólares mensais por aluno, enquanto que a escola japonesa é 

paga pelo governo. (APÊNDICE B, Entrevista 2, 2020, p. 1) 

 

Continuando a explicação sobre a situação enfrentada pelos brasileiros no período 

após a crise econômico-financeira, a Entrevistada 2 explicitou as consequências ocasionadas 

pelo processo de transferência para as escolas públicas dos filhos das famílias brasileiras que 

enfrentavam dificuldades financeiras: 

 

Então, o que fizeram os pais que perderam o emprego (na crise de 2008)? 

Transferiram essas crianças para a escola japonesa, sem falar o japonês, sem 

escrever, sem entender a cultura japonesa. Isso, o que acarretou nessas 

crianças? A adaptação foi muito difícil. Tanto a adaptação das crianças, 

como, o Japão também não estava preparado para receber esse número de 

alunos estrangeiros do dia para noite. Os professores não estavam 

preparados. Então o que acontecia: as crianças foram para a escola japonesa, 

encheram as escolas japonesas de estrangeiros, na época, e como os 

professores não tinham uma experiência com estrangeiros, não falavam o 

português, não entendiam a cultura brasileira, o que eles fizeram? Eles 

fizeram classes especiais. (APÊNDICE B, Entrevista 2, 2020, p. 2) 

 

Prosseguindo com a explicação da Entrevistada 2, essas classes especiais não surgiram 

como exclusividade da situação enfrentada pelas crianças brasileiras, elas já existiam 

destinadas a crianças especiais, com algum tipo de deficiência, física ou intelectual, e que, em 

caso de grau leve, as crianças frequentam escolas regulares mas inseridas nessas classes 

especiais. As mudanças bruscas provocadas na rotina escolar com a transferência de alunos, 

filhos de brasileiros, ocasionando o aumento do número de alunos nas salas de aula, 



57 

 

dificultando o trabalho dos professores na condução das atividades pedagógicas, exigiu 

providências por parte da direção das escolas.  

 

O que os diretores das escolas resolveram fazer para resolver os problemas 

de sala de aula: pegaram os estrangeiros e transferiram para essas classes 

especiais, onde tinham mais pessoas, mais suporte e mais pessoas para olhar 

essas crianças. Só que nesse termo de comunicação, os pais achavam que era 

uma sala de reforço escolar, sendo que não é... A criança entrando nessa sala 

especial, ela recebe uma carteirinha, como se fosse uma deficiente, uma 

criança especial em algum nível, não especificamente um autismo. Então, 

nesse processo, os pais começaram a pedir diagnósticos e esses diagnósticos 

são feitos por médicos especialistas japoneses, através de uma tradutora. 

(APÊNDICE B, Entrevistada 2, 2020, p. 2) 

 

Como explicita a Entrevistada 2, as famílias brasileiras reagiram de forma a 

reivindicar laudos que comprovem a condição de deficiência de seus filhos. Mas, mesmo 

solicitando laudos, há uma grande dificuldade para que seja possível realizá-los em função da 

barreira linguística, conforme o relato a seguir: 

 

Então, esse é o grande problema... O que aconteceu? As tradutoras às vezes 

não sabem os termos técnicos em japonês sobre autismo. É uma deficiência 

muito grande. As crianças, por sua vez, não sabiam se comunicar em 

japonês... então seria, às vezes, o que a criança expressa nem sempre a 

tradutora transmite ao pé da letra e consequentemente o médico não sente o 

que a criança está respondendo. (APÊNDICE B, Entrevista 2, 2020, p. 2)  

 

À medida que a criança é diagnosticada como deficiente ou com distúrbio, há uma 

grande dificuldade em reverter esse processo, conforme analisa a Entrevistada 2, que participa 

de um projeto voltado para brasileiros no Japão. O principal período em que tais 

encaminhamentos para as classes especiais seguidos de diagnósticos foram realizados era o de 

2014-2016 (Termo de Referência, 2017), conforme descreve a entrevistada: 

 

[...] o problema é de comunicação e de entender o idioma ou não. Esse foi 

um erro (diagnóstico equivocado) muito grave... E também de informação 

para os pais, porque quando os pais autorizavam essas crianças para ir para a 

sala especial, automaticamente eles aceitavam que seus filhos eram 
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deficientes, eram especiais, tinham algum distúrbio, sendo que não era 

verdade. E depois que isso acontece no Japão é muito difícil provar que seu 

filho não é, não tem nenhum distúrbio, então o que acontecia: aquela época, 

em que as crianças foram para a escola, que foi de adaptação, realmente 

muitos transtornos, foi a época que os brasileiros eram diagnosticados três 

vezes mais do que os japoneses. (APÊNDICE B, Entrevista 2, 2020, p. 2) 

 

Portanto, do ponto de vista do processo de produção das dificuldades de aprendizagem 

e sua relação com o elevado número de diagnósticos de crianças brasileiras com distúrbio 

emocional e com Transtorno do Espectro Autista, os dados pesquisados revelam uma 

interpretação que tem como cerne a incompreensão das dimensões interculturais que se fazem 

presentes nos países, como o Japão, que recebem um grande contingente de estrangeiros 

trabalhadores. Ao verificarmos a descrição da realidade vivida pelas famílias brasileiras na 

relação com os educadores japoneses, observa-se que se retorna à concepção da 

estigmatização, da discriminação e da construção da incapacidade cognitiva como alternativa 

para o enfrentamento da diferença cultural e linguística. Tais aspectos prejudicam 

amplamente a percepção da criança de si mesma, de seu desenvolvimento, de suas 

possibilidades, de apropriação e ampliação do conhecimento bem como dificultam o acesso 

aos estudos pelas crianças brasileiras, conforme a Entrevistada 2 nos apresenta: 

 

Então ela (criança brasileira) acabava regredindo, acabava sofrendo, 

entrando em depressão. Por causa disso, porque na classe especial não faz 

amiguinhos, não participa do contexto da escola, dos eventos, de muita coisa 

que a escola normal faz, eles não conseguem participar. Então, a criança 

começava a se sentir excluída, ela já era excluída da sala, dos amiguinhos, 

ela se sentia muito mais excluída conforme fosse ficando maior. Conforme 

fosse entendendo o significado daquilo. Então isso mexeu com o psicológico 

de muitas crianças, nós temos hoje em dia muitas crianças fazendo terapia 

por conta disso, por conta desse problema. (APÊNDICE B, Entrevistada 2, 

2020, p. 4) 

 

Em relação ao papel que as famílias desempenham no processo de constituição dos 

diagnósticos de autismo e distúrbio emocional, os dados pesquisados indicam reações 

distintas frente aos desdobramentos provocados pela situação enfrentada, de modo que parte 

dos pais questiona o diagnóstico e o encaminhamento para salas especiais tentando reverter 

essa condição em que a criança foi colocada, enquanto outra parte das famílias aceita essa 
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condição, em função da assistência e do apoio recebidos, e contando com os benefícios 

concedidos pelo governo japonês. 

A Entrevistada 2 resumiu a reação dos pais, agrupando-os de acordo com os resultados 

das avaliações diagnósticas: 

 

Então, ficou: as crianças que realmente tinham algum tipo de deficiência; as 

crianças que não tinham nenhum tipo de deficiência mas eram consideradas 

como se tivessem, mas na verdade seriam problemas de idioma; e a outra, 

seria o problema dos pais que por uma grande ganância preferiam que os 

filhos ficassem nessa sala porque recebiam uma verba do governo, uma 

verba boa. (APÊNDICE B, Entrevista 2, 2020, p. 5)  

 

No caso das famílias que questionaram a inserção de seus filhos nas classes especiais, 

foram esses os pais que deram origem ao movimento que desencadeou iniciativas de 

organizações como o SABJA, lançando edital de pesquisa para levantamento de informações 

que pudessem subsidiar tratativas entre os governos brasileiro e japonês, criando projetos para 

atendimento de crianças brasileiras como reforço escolar com o ensino da língua, português 

e/ou japonês, e a busca e a divulgação de informações para conseguir diagnóstico confiável 

para seus filhos. Ou seja, foi o inconformismo desses pais com a situação que possibilitou e 

desencadeou a busca por mudanças promovida pelas associações sem fins lucrativos ou 

entidades assistenciais. Também, o governo local japonês promoveu a criação de uma rede de 

centros de atendimento para avaliação, diagnóstico e atendimento das crianças diagnosticadas. 

 

Hoje nós temos alguns projetos... com o tempo o governo japonês também... 

com muitos apoios e subsídios, fizeram vários centros de reabilitação, 

escolas para essas crianças que realmente têm algum distúrbio de TDAH. 

Alguns centros especializados para atendimento a essas crianças, como o 

Kirare Hamamatsu, o Tsunagô, que têm funcionários, psicólogos, psiquiatras 

brasileiros inseridos nesses grupos. Então facilita muito mais a comunicação 

das crianças e dos pais, os exames, a reabilitação. Por outro lado, a 

campanha de informação foi muito maior, nós começamos a debater o 

assunto, a fazer seminários, a tentar explicar para os pais como é o 

funcionamento aqui no Japão, que é muito diferente do Brasil. (APÊNDICE 

B, Entrevista 2, 2020, p. 3) 

 



60 

 

Desse modo, a partir dos questionamentos e reivindicações promovidos pelas famílias 

brasileiras, acerca dos encaminhamentos para classes especiais, ocorreu um movimento que 

modificou a realidade originada naquele período após a crise econômica. Porém, poderia ser 

refeito o processo do diagnóstico? Haveria a possibilidade de reverter o caso de um 

diagnóstico aligeirado e equivocado? Seria possível reavaliar e alterar uma condição atestada 

pelo especialista? As palavras da Entrevistada 2 explicam sobre a dificuldade de mudança de 

uma condição diagnosticada e descreve a saída inusual que alguns pais adotaram 

 

Isso [busca por diagnóstico adequado] fez com que o número de crianças 

diagnosticadas caiu, tanto que teve casos de pais que mudaram de Estado 

para a criança poder sair da classe especial, porque a partir do momento que 

a Prefeitura faz uma carteirinha de deficiente, de criança especial, você não 

consegue mais sair desse paradigma, disso... Então, os pais mudavam de 

Estado para poder tirar a criança da sala especial e outra coisa, a sala 

especial, conforme a criança ia crescendo, ia percebendo que era uma classe 

de crianças especiais e ela não era especial. (APÊNDICE B, Entrevista 2, 

2020, p. 4) 

 

Por outro lado, uma parte das famílias aceitava o diagnóstico e o encaminhamento 

para classes especiais, ou porque concordava com o resultado apresentado pelo especialista e 

pela escola, ou porque recebia os benefícios subsidiados pelo governo como um auxílio para 

manutenção de toda a família. Ambos os posicionamentos adotados pelas famílias, aceitando 

o resultado dos diagnósticos, não levam em consideração a limitação no processo de 

desenvolvimento imposta à criança.  

A partir dos dados referentes ao papel desempenhado pelas famílias, torna-se 

interessante evidenciar que os questionamentos e reclamações feitos pelos representantes 

dessas famílias junto ao Conselho de Cidadãos da Comunidade, que incluiu o assunto em 

pauta de discussão com o Consulado-Geral do Brasil em Hamamatsu, o impulso que 

desencadeou e possibilitou o movimento para tentar solucionar a situação. Assim, a partir da 

manifestação da comunidade brasileira, as reivindicações das famílias ganharam repercussão 

junto às organizações não-governamentais e à mídia local e internacional, produziram ações 

por parte do governo japonês referentes ao tema, algumas com início em 2016 como explica a 

Entrevistada 2: 
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Então, isso [o questionamento dos pais] também foi uma mudança que teve 

nesses últimos anos, isso contribuiu muito para diminuir o número dessas 

crianças diagnosticadas erroneamente como TDAH, autismo, dislexia, 

hiperativismo, tudo. Isso foi muito importante porque percebemos que o 

problema era de idioma, de linguagem, de comunicação, sócio emocional, e 

que não tem muito a ver com o problema de TDAH, do autismo, é um 

problema mais para depressão, para autoestima, para algo assim. 

(APÊNDICE B, Entrevista 2, 2020, p. 4) 

 

Em relação ao papel das políticas públicas de atendimento às crianças com diagnóstico 

de crianças brasileiras com deficiência, distúrbio emocional ou Transtorno do Espectro 

Autista, os dados pesquisados revelam que a assistência oferecida às famílias com filhos 

diagnosticados com autismo e os benefícios concedidos pela Prefeitura são muitos e variados, 

garantidos por meio de subsídios em valores de consultas, transportes, lazer e moradia da 

família. As avaliações sobre essas políticas púbicas feitas pelas famílias são muito positivas e, 

nesse sentido, constituem unanimidade nas entrevistas e relatos gravados pelas mães. A fim 

de ampliar a compreensão sobre o tema, apresentamos a seguir trechos das entrevistas e 

depoimentos sobre essa questão.  

 

A primeira coisa é que o médico tem que dar o diagnóstico. Então, ele 

mesmo te entrega uma carta que você leva até a prefeitura da sua cidade. Na 

prefeitura, há um departamento para crianças especiais. É aplicado outro 

teste para saber o grau que é o autismo, para ser feita uma carteirinha. Essa 

carteirinha tem a foto da criança e o grau que é o autismo. Aqui no Japão o 

grau é por letras e números, o A que é o grave, o A2 que é o forte, o B1 que 

é o mediano, e o C que é o leve. Depois que é feita essa carteirinha, eles 

encaminham para um kantou, que é um assistente social. Ele cuida de tudo o 

que você precisar. Primeiro é passado pra ele. Se eu tenho alguma dúvida, eu 

tenho que ligar pra ele, que corre atrás. Eu quero deixar bem claro que você 

não é obrigado a colocar o seu filho numa escola especial. São os pais que 

decidem. (APÊNDICE A, Entrevistada 1, 2019, p. 2-3) 

 

Prosseguindo com as informações dessa Entrevistada 1, o repórter pergunta sobre os 

benefícios concedidos pela prefeitura em que essa família reside. A mãe explica que essa 

ajuda recebida para tratamento do filho é a mesma concedida aos cidadãos japoneses, já que 

os brasileiros pagam os mesmos impostos e acrescenta que o desembolso do benefício é feito 

diretamente para a clínica, para a escola/creche e o valor restante é enviado para ela. Ao 
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declarar o valor (4.600 ienes) que recebe, o repórter se surpreende exclamando que o governo 

ajuda mesmo. A seguir apresentamos as palavras da Entrevistada 1 explicando os critérios e 

objetivos que influenciam na composição do benefício concedido. 

 

Ajuda muito, sabe... o governo japonês faz tudo o que pode para ajudar as 

pessoas especiais, as crianças, pessoas especiais aqui no Japão, para eles 

serem independentes. Os benefícios dependem do grau, por exemplo, meu 

filho estava no grau B1 e esse ano subiu, foi pro A2. Tem uma ajuda 

financeira que é de 4 em 4 meses, que depende do grau. O que pode ajudar, 

dependendo do grau, a criança tem ajuda financeira, tem ajuda de gasolina, 

você escolhe, gasolina ou táxi, não é um monte de dinheiro, mas ajuda né? 

Porque o grave é, tem criança que não anda e se você precisar reformar a sua 

casa, tem descontos. Tem grau que não precisa pagar pedágio, não precisa 

pagar imposto de carro. Tem ajuda financeira que é tipo uma aposentadoria 

da criança e, também, o cartãozinho deles do médico depende da cor para a 

cobertura a que tem direito. Por exemplo, o cartão do meu filho é de cor 

diferente e cobre tudo. Se ele precisar ficar internado, se ele precisar fazer 

outros exames, então cobre tudo. Os benefícios são muitos, muitos mesmo. 

Tem como ficar em casa, como dedicar ao filho, como ficar em casa e só o 

pai trabalhar, porque é muita ajuda. Então dá sim pra mãe ficar em casa. 

(APÊNDICE A, Entrevistada 1, 2019, p. 4) 

 

De acordo com as palavras da Entrevistada 2: 

 

Outra coisa, teve alguns casos de os pais, quando você faz essa carteirinha, 

você recebe uma ajuda financeira mensal do governo, e teve o caso de 

alguns pais colocarem as crianças nessas salas apenas para receber essa 

ajuda financeira. Isso nós tivemos também, lamentavelmente. (APÊNDICE 

B, Entrevista 2, 2020, p. 4) 

 

Na síntese dos vídeos gravados por mães de crianças que receberam o diagnóstico de 

autismo, no conteúdo do vídeo 2/4 (ANEXO C, Vídeo 2, 2020) a mãe relata que:  

Após a avaliação feita na prefeitura, foi confeccionada uma carteirinha 

contendo foto da criança e a classificação do nível da deficiência. [...] Com a 

apresentação desse documento, a família recebe outros benefícios e conta, 

também, com ajuda financeira a cada 4 meses. Esse valor é depositado 

diretamente aos pais e outro valor bem menor é depositado em nome da 

criança. Esses recursos são garantidos pelo governo do Japão. [...] Com a 

carteirinha de autismo da criança, a família tem desconto no aluguel, pois o 

apartamento onde moram é do Estado, também tem desconto no valor do 
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imposto pago anualmente (bem caro!) e tem ajuda em transporte de táxi ou 

no combustível. [...] Ela completa dizendo que tem desconto no pedágio e 

nos impostos do veículo, além da gratuidade vitalícia na assistência médica, 

odontológica, terapia, e acompanhamento de profissional da saúde. 

(APÊNDICE C, Síntese vídeo 2, série 2/4, p. 2) 

 

A mãe do vídeo 3 também faz referência aos benefícios concedidos pelo governo 

japonês à criança diagnosticada:  

 

Ela [mãe] falou que começou o tratamento logo após o diagnóstico e que o 

governo japonês oferece todos os tratamentos que a criança precisa e 

concede os benefícios de acordo com o grau do autismo. Depois da definição 

do grau, a criança recebeu uma carteirinha para ter acesso aos auxílios a que 

tem direito como passagem no transporte público e entrada em parques. 

(APÊNDICE C, Síntese vídeo 3, p. 3) 

 

Os dados pesquisados e apresentados neste primeiro subitem são retomados no 

subitem 4.3 para análise e discussão à luz dos pressupostos teóricos dos referenciais que 

embasam essa pesquisa. No subitem seguinte, apresentamos sínteses dos relatos das famílias 

com casos de diagnósticos de autismo no Japão. 

 

4.2 Síntese dos relatos das famílias de dekasseguis com casos de autismo 

 

Apresentamos trechos dos relatos de famílias brasileiras no Japão com filhos 

diagnosticados com autismo gravados por mães brasileiras que vivem no Japão. Essas 

mulheres fazem parte da comunidade de brasileiros descendentes, que emigraram para o 

Japão com o visto de trabalho e criaram um canal digital em plataforma de vídeos com o 

objetivo de apresentarem a rotina do dia a dia vivendo nesse país. Essa informação visa ao 

esclarecimento de que esses canais não foram criados com finalidade exclusiva de abordar a 

questão do diagnóstico de autismo de crianças brasileiras. De um canal, selecionamos quatro 

vídeos gravados por uma mãe que programou essa série para atender aos pedidos que recebeu 

para contar sobre o caminho percorrido até o estabelecimento do diagnóstico de autismo do 

filho. (APÊNDICE C, Vídeo 2) 
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Os resumos dos vídeos selecionados com informações dos relatos das famílias 

brasileiras vivendo no Japão estão apresentados no Apêndice C. Ressalva-se que a escolha 

dos vídeos baseia-se em relatos que contemplam o processo total, desde a observação de 

sintomas, passando pelo diagnóstico até a resolução sobre acompanhamento e matrículas em 

creches. Após a apresentação das sínteses dos relatos das famílias com caso de diagnóstico de 

autismo, analisaremos os aspectos relevantes observados nesses relatos. 

1ª síntese – Menino, filho único. A mãe conta que a criança estava com 2 anos quando 

começou a desconfiar que tinha algo errado com ele. Nessa época ela começou a trabalhar e o 

filho ficava com a avó, e quando chegava em casa falava com o filho, mas ele não interagia e 

não atendia quando era chamado pelo nome e, além disso, balançava muito as mãozinhas e 

enfileirava os brinquedos na hora de brincar. Em uma das avaliações médicas da criança, no 

questionário, a mãe informou que tinha preocupação com esse comportamento do filho e foi 

orientada a agendar uma consulta com um psiquiatra infantil. Essa consulta foi bem demorada 

e, após o médico realizar um levantamento detalhado do desenvolvimento da criança e aplicar 

um teste para avaliação, ele declarou para a mãe que o filho era autista. Após o choque inicial, 

conversou com o marido e decidiram que seria melhor ela parar de trabalhar para cuidar da 

criança.  

2ª síntese — Menino, filho único. Mãe relata que casou e teve o filho no Japão, mas, quando 

se divorciou, o filho ficou morando no Brasil com a avó materna. A mãe voltou para trabalhar 

no Japão e, depois que conseguiu se estabilizar, buscou o filho para morar com ela. No Japão 

o menino foi matriculado na 5ª série e, durante a fase de adaptação na escola japonesa, a 

criança enfrentou muitas dificuldades e sugeriram a classe especial para ele. A mãe não 

aceitou e, motivada por essa situação, criou o projeto de reforço escolar no qual trabalha até 

hoje. Ela falou que o filho estudou em escola brasileira e, com muito esforço, dela e do filho, 

conseguiu superar a fase difícil e se desenvolver na escola. 

3ª síntese — Menino, filho único. A mãe relata que o diagnóstico de autismo do filho foi dado 

quando ele ainda não tinha completado 3 anos de idade. Conta que o início foi a sua 

observação de que a criança teria um comportamento diferente e recorda que o que mais a 

preocupava era a fala. Conta que, como o marido não aceitava falar sobre essa questão, 

marcou consulta para a criança e pediu para uma amiga acompanhá-los. Relata que enquanto 

o médico fazia a consulta, uma especialista aplicava testes na criança. Com os resultados dos 

testes, o médico explicou sobre o desafio do diagnóstico, porque não havia um exame 
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específico e confirmou, após a mãe perguntar, que seria autismo e que a criança teria também 

um distúrbio no desenvolvimento intelectual, mas era muito inteligente. A mãe relata que 

ficou triste e, ao mesmo tempo, aliviada e feliz por poder ajudar o filho. Antes de encerrar a 

consulta o médico elaborou uma carta de encaminhamento para a prefeitura.  

4ª síntese — Menino, filho único. Mãe relata que, quando o filho estava com 2 anos e meio, 

obteve as primeiras informações sobre autismo em um programa de televisão e achou 

parecido com o comportamento da criança. Ela pesquisou na internet, fez um teste on-line e 

concluiu que a criança seria autista. Na sequência levou o filho ao médico e o processo de 

avaliação, realizado em conjunto entre hospital e escola e contando com profissionais de 

diversas áreas, demorou 7 meses para ser concluído. Após o diagnóstico de autismo, o médico 

recomendou que a criança estudasse em escola brasileira. A mãe relata que, dos 3 aos 7 anos 

de idade, o filho estudou em português e, nessa época, foi vítima de preconceitos. Ela contou 

que o governo japonês concede vários benefícios à família, que variam de acordo com o grau 

do autismo, e também garante todo o tratamento que a criança precisa. Depois de sair da 

escola brasileira, a criança passou a estudar em sala especial de uma escola japonesa. 

5ª síntese — Menino, filho único. A mãe relata que a criança estava com 2 anos e meio 

quando ficou morando com a avó no Brasil enquanto ela trabalhava no Japão. Com 4 anos de 

idade, depois que a criança foi matriculada em escola no Brasil, começaram as reclamações 

por causa do comportamento dele, inclusive com recomendação da escola de que procurassem 

um médico. Quando estava para completar 5 anos, a mãe o levou para o Japão e o matriculou 

em uma creche japonesa. Passados 2 meses, os profissionais da creche pediram para ela levar 

o filho para ser avaliado porque havia algum problema com ele. Após 5 meses, a criança foi 

matriculada no 1º ano e, logo no início das aulas, a mãe foi chamada à escola por causa do 

comportamento da criança. Foram vários chamados da escola até que pediram para ela levar a 

criança ao médico. Durante a longa consulta, a mãe lembrou e contou sobre as brincadeiras, 

os episódios dele batendo a cabeça no chão e na parede. Falou que o filho não expressava 

sentimentos, nem mesmo de dor. O médico sugeriu que a criança seria autista e recomendou 

que a mãe lesse e pesquisasse sobre o assunto. A mãe relata que foi se convencendo que o 

filho poderia ter autismo e ocorreu uma situação limite quando a criança mordeu uma 

professora quando ela tentou contê-lo. Após contar o ocorrido, o médico iniciou o tratamento 

medicamentoso, porém a mãe não aceitou a indicação e, depois de algum tempo, pediu para 

ele suspender os remédios. Falou que precisou passar por um processo de compreensão e 

aceitação do tratamento e que depois disso houve efeito e o filho melhorou muito. Disse, 
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também, que aceitou e entendeu como educar e se relacionar com o filho, e passou a ter mais 

paciência e calma para acompanhar e orientar a criança. Disse que, após 2 anos e meio de 

tratamento, houve bastante evolução. 

 Das sínteses dos relatos das famílias destacamos algumas indicações coincidentes que 

apresentamos a fim de analisarmos à luz dos pressupostos teóricos que fundamentam este 

estudo.  

 Em três relatos apresentados é indicado um período em que as mães, por causa do 

trabalho ou impossibilidade de cuidar da criança no Japão, deixaram os filhos sob os cuidados 

das avós. Durante esse período de afastamento entre mães e filhos verificou-se o inicio dos 

comportamentos diferentes que chamaram a atenção das mães. No caso 1, no Japão, o filho 

ficava com a avó enquanto a mãe trabalhava, nos casos 2 e 5 as crianças ficaram sob os 

cuidados das avós, morando no Brasil enquanto as mães trabalhavam no Japão. Nos casos 3 e 

4 não há referência de afastamento. A indicação desses distanciamentos chama atenção por se 

tratar de mais uma ocorrência em uma série de situações geradoras de instabilidade emocional 

envolvendo os familiares e que, de alguma maneira, podem ter contribuído para a 

manifestação dos comportamentos conturbados das crianças. 

 Um indicativo que chama atenção é a precocidade da idade das crianças - em torno de 

2 anos e meio - para a associação dos comportamentos a um transtorno psíquico. As mães 

relataram desconfiar de algo estranho no comportamento dos filhos e após observação, 

pesquisa na internet e conversas com amigas, as mães concluem pelo diagnóstico de autismo. 

São elas que, em clínicas especializadas em deficiências diversas conversam com o psiquiatra 

ou neurologista infantil e relatam todo o histórico dos comportamentos que consideravam 

diferentes. Avaliação e diagnóstico são feitos pelo médico, psiquiatra ou neurologista, 

baseado no relato da mãe e resultados de testes aplicados por assistente. Ao saberem do 

resultado, as mães relataram um choque inicial (caso 1), após sugestão de classe especial a 

mãe não aceitou (caso 2), tristeza e alívio (caso 3), não indicou reação (caso 4), a não 

aceitação do tratamento e, após concluir que seria o melhor, recomenda o tratamento precoce 

para beneficiar as crianças. A mãe da 2ª síntese revelou que sentiu alívio e ficou feliz porque 

saberia como ajudar o filho a partir da confirmação. O diagnóstico e encaminhamento 

fornecido pelo médico é a confirmação necessária para as providências de tratamento e 

acompanhamento da criança nas áreas de saúde e educação, como a confecção do documento 

que atesta a deficiência, inclusive com indicação do nível de gravidade, a matrícula a ser feita 
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em classe ou creche especial, a orientação aos pais sobre os direitos e benefícios concedidos 

pelo governo às crianças com deficiência. 

Em relaçao ao tratamento e acompanhamento das crianças após o diagnóstico a mãe da 1ª 

síntese é a única que explicita a condição imposta pela escola para que ela parasse de 

trabalhar e se dedicasse ao acompanhamento exclusivo das atividades do filho. Nos demais 

casos, exceto o caso 5, as mães declararam que os benefícios concedidos pelo governo 

permitiam que elas ficassem sem trabalhar e pudessem acompanhar as crianças em todas as 

atividades. Na 3ª síntese, a mãe gravou uma sequência de vídeos apresentando a rotina 

acompanhando o filho nas atividades de terapia, na volta da creche, do lazer nos finais de 

semana e, embora nos demais casos não haja gravação, as referências positivas feitas às 

creches especiais ou classes especiais, descrevem um atendimento em turmas com número de 

alunos muito reduzido ou até exclusivo, profissionais bem preparados para acompanhar 

crianças especiais, seja como educadores, cuidadores e acompanhantes para as atividades 

extraescolares.  

A descrição dos pontos comuns identificados nos casos relatados e considerados 

significativos para compreender a totalidade do fenômeno pesquisado serão analisados e 

discutidos à luz dos pressupostos teóricos que fundamentam este estudo e apresentados no 

item seguinte. 

 

4.3 Análise e discussão dos dados pesquisados com base nos pressupostos teóricos 

fundamentados 

 

Retomando os pressupostos dos referenciais teóricos que embasam esta análise e 

discussão, de acordo com o enfoque histórico-cultural, a partir do nascimento tem início o 

processo de desenvolvimento psíquico da criança. Com os cuidados iniciais e as experiências 

vividas no interior do grupo familiar, as primeiras marcas dessa formação são registradas, 

bem como são desenvolvidos a linguagem para comunicação e os conceitos espontâneos ou 

cotidianos inseridos em um contexto histórico e cultural onde o grupo familiar reside. Ainda 

no período da primeira infância, antes mesmo do início da escolarização, a brincadeira tem 

grande relevância no processo de desenvolvimento psicológico da criança por meio das 
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atividades de faz de conta e das brincadeiras em grupo envolvendo cumprimento de regras 

para cumprir os objetivos da competição, pois possibilitam a aprendizagem do autocontrole 

emocional necessário para cumprir as condições determinadas. 

A linguagem verbal aprendida na convivência familiar desempenha importante função 

após o ingresso da criança no processo de escolarização, pois a habilita acessar o sistema de 

signos e símbolos desenvolvido pela humanidade, que a prepara e instrumentaliza para 

alcançar um nível de desenvolvimento superior ou cultural com o desenvolvimento dos 

conceitos espontâneos ou cotidianos em conhecimentos científicos. Desse mesmo modo 

acontece o processo de desenvolvimento das funções psicológicas elementares em funções 

psicológicas superiores ou culturais e, nesse aspecto, o processo de escolarização ocupa 

importância central no desenvolvimento da criança unindo os aspectos intelectuais e 

emocionais, haja vista a apropriação do conhecimento científico e a possibilidade da 

convivência social e ampliação dos relacionamentos.  

A importância da linguagem no processo de desenvolvimento psíquico é por conta das 

normas e regras que a compõem e que passam a reger os processos de pensamento. A forma 

superior do pensamento intelectual resulta da transformação das ações imediatas do contato 

com a realidade em operações intelectuais. O pensamento se realiza na linguagem, ou seja, ao 

se transformar em linguagem o pensamento se reestrutura e se modifica e, nesse sentido, a 

linguagem se transforma em instrumento do pensamento, especialmente do pensamento 

lógico, pois o mesmo exige a fundamentação do julgamento da própria criança e este acontece 

na coletividade.  

De acordo com os pressupostos da defectologia, o mais importante não é o defeito ou 

a deficiência, pois o processo de desenvolvimento não pode ficar limitado à insuficiência ou 

àquilo que falta já que são as dificuldades que estimulam o avanço e a partir disso as ações 

devem estar voltadas para o desenvolvimento total e para o futuro. A insuficiência gera o 

sentimento de inferioridade e coloca a criança em uma posição social difícil, sendo que não é 

a deficiência ou insuficiência em si, mas as consequências a partir da vivência psicossocial da 

criança. 

Por fim, considerar indiferente ou dispensável a convivência coletiva das crianças com 

deficiência constitui grave equívoco, pois o desenvolvimento psicológico deve contemplar 

sem distinção a variedade e a dinâmica que a ação em grupo possibilita. A direção a ser dada 
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ao processo educativo indica que o mesmo deve contemplar um coletivo formado por crianças 

com diferentes defeitos ou singularidades, pois simultaneamente ao defeito de cada criança 

estão dadas as tendências e possibilidades compensatórias para superar a insuficiência. Nesse 

caso coloca-se a possibilidade de compensação como força motriz no processo educativo, 

tensionando ou concentrando todas as forças na tendência ao movimento de busca da 

supercompensação, entendendo a formação da personalidade por essa perspectiva, que é um 

ângulo diferente de entendimento da formação e desenvolvimento psíquico. 

Na apresentação dos dados pesquisados, a indicação de que a comunidade formada 

pelos descendentes de 2ª geração que migraram para o Japão no início dos anos 1990, como 

indicado no item que trata sobre o movimento dekassegui, possui algumas particularidades 

como terem chegado solteiros ou terem deixado a família no Brasil, não dominarem o idioma 

japonês e terem planos de trabalhar para juntar dinheiro e voltar rapidamente ao país de 

origem. Porém, devido circunstâncias diversas, a permanência desses dekasseguis foi se 

prolongando, muitos casaram e fixaram residência no país e eventuais dificuldades 

enfrentadas para inclusão na sociedade japonesa ocasionaram a formação desses grupos 

fechados, onde se fala português e os costumes brasileiros foram preservados.  

São as crianças e jovens dessas famílias de dekasseguis, que chegaram pequenos ou 

nasceram no Japão, que não aprenderam o idioma japonês, não assimilaram e não foram 

incluídos pela cultura japonesa e permaneceram com uma condição indefinida como lugar de 

residência definitiva. Os dados coletados indicaram que após quase 20 anos desde a primeira 

migração, com vindas e idas transnacionais, a crise econômica mundial ocorrida no segundo 

semestre de 2008 provocou a redução drástica no ritmo da produção industrial japonesa e o a 

diminuição do número de postos de trabalho. Houve uma mudança da condição dos 

estrangeiros residentes no Japão com a demissão em massa e o incentivo para retorno ao país 

de origem. As famílias que resolveram permanecer no Japão apesar dessa mudança abrupta 

precisaram readequar as despesas e por conta disso transferiram os filhos das escolas 

brasileiras particulares para as escolas japonesas públicas. 

Desse modo, as crianças que, vivendo nessas comunidades, comunicando-se em 

português e frequentando escolas brasileiras, repentinamente foram inseridas em ambientes 

que exigiam o domínio de leitura e escrita japonesa, além dos costumes do cotidiano escolar. 

Do mesmo modo, as salas lotadas e o despreparo dos professores japoneses para enfrentar tal 

situação, geraram uma situação que pedia solução emergencial. Os diretores das escolas 
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resolveram encaminhar as crianças estrangeiras para classes especiais alegando para os pais 

que se tratava de um ensino especial com condições mais adequadas, pois eles precisavam 

autorizar esses encaminhamentos por conta dos diagnósticos de autismo e distúrbio 

emocional. Entretanto, algumas famílias que não aceitaram essa situação para seus filhos, 

questionaram e foram buscar ajuda, dando origem ao questionamento que as matérias 

jornalísticas veicularam sobre o tema.  

Em relação aos relatos das famílias brasileiras no Japão com casos de autismo, 

conforme indicado no início do capítulo, são gravações em vídeos postados em plataforma de 

acesso aberto e que, embora não sejam coincidentes com a situação específica dos dados 

apresentados, descrevem com detalhes o processo para estabelecimento do diagnóstico e dos 

encaminhamentos para providências posteriores. Esses relatos, sintetizados e apresentados, 

revelam coincidências no caminho percorrido a partir da indicação do problema feita pela 

escola, com reclamações do comportamento das crianças, da procura por especialistas para 

tentar encontrar uma solução, da descrição da consulta e das providências após confirmação 

do médico. Os relatos gravados pelas mães indicam uma negativa inicial dos pais e posterior 

aceitação após o diagnóstico. As providências após encaminhamento do médico são as 

mesmas, bem como os vários benefícios recebidos pelas famílias das crianças. 

Sobre as políticas públicas para o atendimento das crianças diagnosticadas, embora as 

mesmas sejam formuladas pelo governo local, são bastante parecidas e com poucas variações 

de uma prefeitura para outra. Esses benefícios, além da gratuidade para atendimento da 

criança na área da saúde, conta com concessões de benefícios como descontos nos impostos 

do aluguel da casa, carro e pedágio, até atividades de lazer para a família. A partir do 

diagnóstico confirmado pelo médico, a criança recebe uma carteirinha que a identifica como 

deficiente, inclusive com a indicação do nível de gravidade da deficiência, e sendo reavaliada 

periodicamente para confirmação do comprometimento. Há indicação de que após o 

diagnóstico estabelecido é bem difícil sair dessa condição. 

A partir dos dados apresentados até o momento, como o enfoque da pesquisa 

encontra-se delimitado a partir do período pós-crise econômica de 2008, que coincide com a 

manifestação do objeto pesquisado, incluímos algumas informações que compõem a fase pré-

migração, por considerarmos sua influência na formação do contexto do movimento 

dekassegui. Entendemos que a condição emocional dos envolvidos no processo migratório 

contempla tanto aqueles que partem como os que permanecem no Brasil. E, nesse caso, 
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especialmente as crianças, que normalmente não participam ativamente das decisões e são a 

parte passiva da situação, por não terem a oportunidade de se manifestar, apenas sentem. Se 

nesse processo descrito, há uma condição de vulnerabilidade emocional, com a crise 

econômica desencadeando a mudança abrupta que a família enfrenta no Japão é a reedição de 

uma condição crítica e consequente condição de instabilidade emocional. É com essa 

condição que as crianças transferidas para as escolas japonesas enfrentam o novo desafio. 

Apresentamos a seguir os pressupostos teóricos que embasarão a discussão dos dados 

pesquisados retomando que o enfoque histórico-cultural prevê o desenvolvimento psíquico a 

partir do interpsicológico para o intrapsicológico, por meio da mediação realizada pelos 

processos de apropriação e objetivação. Assim, na convivência do grupo familiar tem início o 

processo de desenvolvimento psíquico da criança, que ocorre de modo dialético e integral. A 

partir das primeiras mediações tem início o desenvolvimento dos conhecimentos espontâneos, 

das funções psíquicas primitivas, bem como o desenvolvimento cognitivo e emocional. De 

modo interconectado, total e dinâmico todas as funções psíquicas se desenvolvem 

simultaneamente e independentes, com tendência à formação do pensamento, de modo que as 

funções não aumentam em tamanho ou quantidade, mas nas e pelas conexões interfuncionais.  

Desse modo, por meio da aprendizagem, da mediação que ocorre no convívio com os 

familiares, acontece o desenvolvimento dos conceitos espontâneos ou cotidianos e da 

linguagem de comunicação, com a aquisição das primeiras palavras. Ainda nessa fase da 

primeira infância, por meio das brincadeiras, a criança desenvolve as funções psicológicas 

como percepção com significado, atenção, imaginação, memória, aprende a linguagem oral e 

o controle do comportamento, o pensamento abstrato, além disso, o desenvolvimento 

cognitivo e emocional. Relacionando aos dados pesquisados, a instabilidade emocional 

verificada, envolvendo os participantes do processo de migração causada pela apreensão e 

preocupação presentes nessa fase de planejamento e, após o deslocamento, ao distanciamento 

da família e a solidão da criança, a falta da convivência familiar para possibilitar à criança as 

condições para o seu desenvolvimento psicológico. 

Segundo o enfoque histórico-cultural, o processo de desenvolvimento psíquico 

iniciado na primeira infância ganha força com o início do processo de escolarização, haja 

vista o salto qualitativo promovido pela aquisição da escrita e leitura, que garante acesso ao 

conhecimento científico e cultural elaborado ao longo da história da humanidade. Para o 

enfoque histórico-cultural o processo de escolarização ocupa uma posição central no 
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desenvolvimento do ser humano, haja vista a possibilidade do desenvolvimento das funções 

psicológicas elementares para funções psicológicas superiores ou culturais, a conexão 

interfuncional entre as funções psíquicas que ganha mais complexidade e prepara para o 

estabelecimento do pensamento conceitual. Porém, de acordo com os dados pesquisados, no 

caso das crianças brasileiras transferidas para as escolas japonesas, o processo de 

aprendizagem ficou comprometido em função das condições subjetivas (discriminação, 

preconceito, inadaptação social, desvalorização), e das materiais (trabalho exaustivo e 

exigente, cobrança produtividade) enfrentadas pelas famílias dekasseguis. São situações 

extraescolares que envolvem a família e atingem diretamente essas crianças e jovens 

brasileiros. 

Para a defectologia o processo de desenvolvimento ocorre de maneira completa, como 

um todo único e no caso de uma criança com deficiência, ela deve ser vista como uma criança 

que está oprimida pela deficiência, como no caso das crianças brasileiras da pesquisa, que 

com um diagnóstico de autismo e distúrbio emocional encontra-se oprimida pela 

insuficiência, pela equivocada conclusão que desconsiderou todo o contexto que integra a 

vida da criança. 

Ao tratar dos pressupostos da defectologia, vale à pena resgatar aquilo que Vygotski 

(1997) afirma em relaçao ao diagnóstico de insanidade moral como doença mental, pois para 

ele a doença não teria surgido caso as investigações sobre perdas de valores e motivações 

tivessem sido feitas, pois se se considera a personalidade integral, em interação com o 

ambiente, um comportamento embotado e sem expressão de reação pode ser uma autodefesa, 

um fechar-se em si mesmo para se proteger contra as condições do meio, sendo que em um 

ambiente diferente as crianças podem apresentar características totalmente distintas. Desse 

mesmo modo, se professores ou diretores das escolas japonesas tivessem realizado uma 

investigação para compreender as dificuldades de aprendizagem apresentadas pelas crianças 

brasileiras poderiam concluir que se tratava de uma reação de autodefesa psicológica diante 

de uma difícil situação enfrentada por suas famílias. 

Na apresentação dos pressupostos teóricos do enfoque histórico-cultural que embasam 

a discussão dos dados pesquisados, torna-se necessário enfatizar que o processo de 

desenvolvimento ocorre de maneira contínua, completa e integrada. O desenvolvimento 

cognitivo concomitante ao emocional, os conceitos espontâneos e a linguagem verbal no 

cotidiano da convivência familiar, o papel da emoção presente ao longo de todo esse processo 
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de desenvolvimento. Ao tratar da percepção com significado há indicação de atribuição de 

sentido à percepção, a emoção presente na brincadeira da criança que contribuirá para o 

desenvolvimento da imaginação e do pensamento abstrato. É um processo que ocorre em 

conexão interfuncional do todo. 

O conceito de vivência do enfoque histórico-cultural revelou-se importante para 

compreensão e análise dos dados pesquisados, considerando que o ser humano é constituído 

do meio cultural em que vive, sendo a vivência expressão de acontecimentos apropriados pelo 

indivíduo e que mantem relação direta com a manifestação do seu comportamento.  
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5 A INTERCULTURALIDADE NO PROCESSO DE ESCOLARIZAÇÃO DE 

CRIANÇAS BRASILEIRAS FILHAS DE DESCENDENTES DE JAPONESES 

E MIGRANTES NO JAPÃO: DILEMAS E POSSIBILIDADES 

 

Deslocamentos humanos ocorrem desde os períodos pré-históricos, quando os homens 

precisavam buscar abrigo e alimentação. Com o desenvolvimento da agricultura, os 

grupamentos humanos foram se fixando e dando origem às primeiras civilizações, porém o 

contato e as trocas entre grupos distintos continuaram a ocorrer. O intercâmbio promovido 

pelas trocas de matéria-prima e mercadorias se intensificou com a expansão marítima 

europeia em direção a América e África, dando origem ao processo de colonização. 

O processo envolvendo as questões sobre diversidade cultural se acentuou após o 

período de descolonização, em decorrência do aumento significativo de deslocamentos 

resultantes dos processos de migração, caracterizados pelo fluxo numeroso de ex-colonizados 

em direção ao continente europeu. O frenético fluxo migratório envolvendo levas de 

migrantes para a Europa alcançou o ponto máximo nas décadas de 1970 e 1980 e modificou o 

cenário de alguns países, que antes eram organizados e controlados, graças à homogeneidade 

cultural. Desse modo, convivência com ―um outro‖ diferente passa a fazer parte do cotidiano 

das sociedades europeias, trazendo valores e costumes que, no mínimo, colocam em xeque as 

tradições até então inquestionadas. (VASCONCELOS, [20--]) 

O termo interculturalidade surgiu nesse contexto, ganhou amplitude e se expandiu, 

abrangendo as práticas culturais e políticas públicas. Com a globalização e o surgimento de 

um mercado mundial de transações mercantis, as trocas de informações e mensagens entre 

países, possibilitadas pela tecnologia, fizeram com que as fronteiras reais diminuíssem e com 

a facilidade dos deslocamentos, somados ao desenvolvimento tecnológico, o contato entre 

culturas diversas foi facilitado e aumentado. (VASCONCELOS, [20--]) 

Tavares e Gomes (2018, p. 49) indicam que ―Perante a afirmação de diversas culturas 

nos cenários públicos, ampliada pelas migrações contemporâneas, dissolvem-se, cada vez 

mais, as fronteiras geográficas mas agudizam-se as fronteiras culturais.‖ e, conforme 

analisam, a configuração social contemporânea poderia ser resultante da coexistência pacífica 

de culturas originárias dos diversos cantos do mundo e, idealmente, se constituiria em um 

cenário propício para o diálogo entre essas culturas a partir do princípio do respeito pelos 
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saberes e conhecimentos diferentes. No entanto, Candau (2011 apud Tavares e Gomes 2018) 

alerta que a realidade atual é bem diferente e considera que a cultura escolar, inspirada no 

modelo ocidental da modernidade, prioriza o que é comum, uniforme e homogêneo como 

elementos universais, sendo que, nessa condição, as diferenças são ignoradas ou entendidas 

como problemas a resolver. 

Candau (2008) explica as várias concepções de multiculturalismo e distingue três 

perspectivas que considera como fundamentais: 1) o multiculturalismo assimilacionista que 

prega que todos devem se integrar e serem incorporados à cultura hegemônica; 2) o 

multiculturalismo diferencialista ou monoculturalismo — que defende a expressão das 

diferentes identidades culturais e afirma que somente os diversos grupos podem manter suas 

matrizes culturais de base; e 3) o multiculturalismo interativo, aberto ou intercultural — que 

concebe as culturas em um processo constante de elaboração e reelaboração, de construção e 

reconstrução, em que ―Certamente cada cultura tem suas raízes, mas essas raízes são 

históricas e dinâmicas. Não fixam as pessoas em determinado padrão cultural.‖ (CANDAU, 

2008, p. 51) 

Segundo Candau (2008), uma característica básica da perspectiva intercultural é 

promover a inter-relação entre diferentes grupos culturais que compõem uma mesma 

sociedade, para que seja possível 

 

Uma educação para a negociação cultural, que enfrenta os conflitos 

provocados pela assimetria de poder entre os diferentes grupos socioculturais 

nas nossas sociedades e é capaz de favorecer a construção de um projeto 

comum, pelo qual as diferenças sejam dialeticamente integradas. A 

perspectiva intercultural está orientada à construção de uma sociedade 

democrática, plural, humana, que articule políticas de igualdade com 

políticas de identidade. (CANDAU, 2008, p. 52) 

 

Candau (2018) apresenta em videoaula alguns conceitos relacionados a 

interculturalidade e educação, como: a) ecologia dos saberes — expressão que reconhece que 

existe muito mais conhecimento e saber do que aqueles que são produzidos pela ciência 

moderna europeia, o denominado saber científico. Na ecologia dos saberes, há o 

reconhecimento da pluralidade de conhecimentos existentes na sociedade. É fazer dialogar (e 

não substituir) um saber com outros; b) educação intercultural — em que diferentes saberes 

sejam reconhecidos e que a diferença seja considerada riqueza. Ou seja, a diferença não é 
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problema, mas é riqueza porque promove diálogos entre os diferentes grupos socioculturais, e 

articula processos que afirmam a igualdade com processos que afirmam as diferenças, 

significa articular igualdade com diferença; c) empoderamento — processos sociais que 

favorecem grupos sociais e pessoas para descobrir sua potência e seu valor. A educação 

intercultural visa a esse empoderamento social; d) homogeneização cultural — em um mundo 

globalizado, existe um único padrão cultural, uma padronização de gostos, desejos e valores; 

e) igualdade e diferença — é uma tensão fundamental do mundo atual, pois somos formados 

no interior da definição de igualdade. É necessário buscar a igualdade e combater a 

desigualdade, porém valorizar as diferenças e articular igualdade com diferença. 

Apresentadas as questões relacionadas ao conceito de interculturalidade, descrevemos 

as situações verificadas no processo de escolarização de crianças brasileiras em escolas 

japonesas, identificadas durante o processo de pesquisa realizado, lembrando que essas 

situações estão inseridas em um contexto amplo e complexo envolvendo questões de ordem 

cultural material e subjetiva, e contemplando relações afetivas mais e menos profundas.  

Quando ainda no período anterior à migração propriamente, ocorre que  

 

De maneira geral, os nikkeis estão socioculturalmente adaptados ao Brasil. 

E, ao migrarem para o Japão, necessitam adaptar-se a um novo contexto 

sociocultural, processo que, às vezes, é mais difícil e complexo do que se 

pode se imaginar. (YANO, 2013, p. 25)  

 

Antes da experiência migratória, os descendentes de japoneses, no Brasil, são 

considerados japoneses e socialmente possuem uma imagem positiva, que de modo geral pode 

ser fruto do bom desempenho escolar da maioria, pelo comportamento sério, respeitoso e 

disciplinado no trabalho, além de identificado com honestidade. No entanto, os próprios 

migrantes estranham ao perceberem que são considerados estrangeiros no país dos ancestrais 

e com uma imagem negativa associada, por se encontrarem em uma condição socioeconômica 

desfavorável, e serem originários de um país menos desenvolvido. Nesse momento, vivendo 

uma experiência tão marcante da migração essas primeiras impressões ficam emocionalmente 

registradas. Yano (2013) cita as situações de discriminação, objetiva e subjetiva, enfrentadas 

pelos dekasseguis e que, posteriormente, podem acarretar dificuldades emocionais e 

psicossomáticas. Como exemplo da discriminação objetiva a pesquisadora cita a proibição da 

entrada de brasileiros em alguns estabelecimentos comerciais e as de ordem subjetiva seriam 
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as relacionadas com a sensação de estar sendo discriminado, mas ficando em dúvida se de 

fato a situação ocorreu. 

 Prosseguindo com as indicações sobre as causas para o comprometimento da condição 

emocional dos brasileiros que chegam ao Japão para trabalhar, Yano (2013, p. 37), baseada 

em pesquisa realizada por Galimbertti (2006), relata que ―Fatores como o sacrifício do lazer 

em prol da aquisição financeira em curto prazo, trabalho excessivo, inadequações 

ergonômicas no ambiente da fábrica e o engajamento em trabalhos considerados 3K
11

, teriam 

deteriorado a condição psicológica desses dekasseguis.‖ Sendo que, caso essa situação se 

intensifique, se a pessoa tiver condições ela tende a retornar ao Brasil para tratamento ou caso 

não tenha possibilidades, permanece emocionalmente doente e pode manifestar sintomas 

somáticos que prejudicam o desempenho profissional e sua vida social.  

Outra consequência do difícil processo de adaptação vivido pelos dekasseguis no 

Japão é o distanciamento enfrentado no relacionamento familiar. Se, antes da alteração da lei 

de imigração no Japão em 1990, ocorria a separação da família no Brasil, em virtude da 

impossibilidade de migrarem em grupo e, após conseguirem morar juntos novamente, surgia a 

separação causada pela necessidade de cumprir longas e exaustivas jornadas de trabalho, 

tendo, de um lado, a exigência das fábricas japonesas e, de outro, a grande preocupação do 

trabalhador em manter o emprego, única fonte de renda para manutenção da família. Torna-se 

possível perceber nessa situação a grande pressão sofrida pelo chefe de família, que apesar de 

transitória, perdura por prolongado período de tempo. A falta de contato provocada pela 

ausência e pelo desencontro ocasionado por rotinas de horários incompatíveis e a 

impossibilidade da participação e acompanhamento das atividades dos filhos podem dar 

origem aos conflitos de relacionamento e de ordem emocional. (RESSTEL & OKAMOTO, 

2019) 

De acordo com Resstel e Okamoto (2019), os obstáculos para o desenvolvimento da 

subjetividade dos filhos de descendentes no Japão são enormes, principalmente por conta da 

exclusão social originada dessa condição dekassegui, que é facilmente identificada através da 

falta de domínio do idioma japonês, sendo que esses filhos de brasileiros, cujos pais migraram 

em busca de trabalho e se adaptaram a essa condição desde o início dessa experiência, não 

aceitam essa discriminação de serem considerados estrangeiros no Japão. Essa não aceitação 

acaba repercutindo nas relações estabelecidas por esses jovens, tanto intra como 

                                                 
11

 Trabalhos 3K são os trabalhos não qualificados e considerados pesado (Kitsui), sujo (Kitanai) e perigoso 

(Kiken), em referência aos termos equivalentes na língua japonesa. 
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extrafamiliares, porém essa condição decorre de questão jurídica, pois os filhos de 

dekasseguis que nascem no Japão são brasileiros e não japoneses, haja vista o registro civil 

ser feito com base no princípio de consanguinidade, ou seja, é preciso ser filho de japonês 

residente no Japão para ser considerado, perante a justiça, cidadão nipônico. Desse modo, 

filhos de descendentes brasileiros nascidos no Japão são brasileiros registrados com local de 

nascimento no Japão. Essa questão legal justifica-se em manter o país étnica e culturalmente 

homogêneo. (YANO, 2013; RESSTEL & OKAMOTO, 2019) 

Assim, ao abordar, exclusivamente, as questões relativas à relação entre 

interculturalidade e o processo de escolarização de crianças brasileiras filhas de descendentes 

migrantes no Japão, devemos considerar esse contexto apresentado como um componente 

prévio auxiliar para a compreensão das situações descritas. E como, antecipadamente alertou 

Yano (2013, p. 36), ―Deste modo, ignorar os aspectos de adaptação sociocultural e 

psicológica, baseando-se apenas nos critérios de diagnósticos convencionais, pode acarretar 

em diagnósticos equivocados.‖ 

Em relação ao comportamento das crianças na escola, não especificamente em sala de 

aula, Yano (2013) indica a importância de considerar a influência cultural, pois um mesmo 

comportamento pode ser avaliado de maneira aceitável no Brasil e inaceitável no Japão. Os 

problemas enfrentados durante a fase de adaptação, por todos os membros da família, podem 

afetar o comportamento das crianças e jovens e serem mal interpretados na escola, caso não se 

tenha conhecimento dessas ocorrências. A autora cita a ocasião em que foi questionada por 

uma professora japonesa sobre o porquê dos brasileiros não se interessarem pela educação dos 

seus filhos. A interação entre a escola e a família, no Brasil, não é tão próxima e frequente 

como acontece nas escolas japonesas e, além disso, em muitos casos, o trabalhador 

dekassegui não domina o idioma japonês e cumpre extensas jornadas de trabalho diariamente, 

o que dificulta o acompanhamento das atividades escolares dos filhos. Observa-se que não se 

trata de falta de interesse, mas das condições da rotina do operário em fábricas japonesas que 

é exaustiva e, muitas vezes impede o migrante de participar do dia a dia escolar do filho. 

Como indicado anteriormente, a adesão ao movimento dekassegui com a decisão de 

migrar ao país dos ancestrais desde esse início é caracterizado pela expectativa positiva em 

busca de melhores condições para toda a família. Porém, ao iniciar a estada no Japão são 

várias as situações que contribuem para a condição de ansiedade e estresse aumentarem já que 

a adaptação à sociedade japonesa não é fácil e os brasileiros convivem em comunidades que 
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se mantêm fechadas, a discriminação sofrida pelos descendentes brasileiros é negativa e, além 

disso, as exigências de cumprimento de horas extras e de produtividade exercem grande 

pressão emocional. 

Yano (2013) analisa a relação de casal e cita que o par brasileiro quando tem algum 

problema, conversa e discute sobre a situação a resolver, enquanto o casal japonês fica em 

silêncio e não conversa para não brigar e tentar manter a harmonia. São questões que 

influenciam no relacionamento das famílias, sendo que nas brasileiras é incentivado que o 

filho seja independente, enquanto nas japonesas as mães dormem com os filhos. As paredes 

muito finas das casas e apartamentos japoneses também provocam estranhamento e, para o 

casal de brasileiro é uma situação negativa. 

Resstel e Okamoto (2019) apresentaram as questões que foram discutidas em 

encontros realizados no decorrer do período em que as autoras participaram de projeto no 

Japão. Os temas discutidos foram: alto nível de evasão escolar das crianças brasileiras; 

omissão dos pais não comunicando a prefeitura em caso de mudança de cidade; dificuldades 

de aprendizagem do idioma japonês das crianças brasileiras em escolas japonesas; não 

participação dos pais no acompanhamento adequado dos filhos em virtude da sobrecarga de 

trabalho e da falta de domínio do idioma japonês. Como consequência direta dessas situações 

apresentadas, com a impossibilidade do jovem dominar o idioma japonês ao final da etapa 

básica da educação escolar, por dificuldades de aprendizagem ou por estudar em escola 

brasileira, é não ter motivação e condições para prosseguir com os estudos ingressando no 

ensino médio e, invariavelmente, evadir da escola para começar a trabalhar em fábricas como 

trabalhador braçal. Essas questões apresentadas pelas autoras podem estar relacionadas com o 

resultado da desconsideração da interculturalidade no processo de escolarização de crianças e 

jovens filhos de brasileiros no Japão. 

Resstel e Okamoto (2019) afirmam que, desde que começou o movimento migratório 

de brasileiros descendentes de japoneses foram muitos e variados os entraves surgidos, e um 

desses é a falta de domínio em ambos os idiomas. Yano (2013) explicou que essa condição é 

denominada como dupla limitação e consiste no domínio apenas verbal em ambos os idiomas, 

e a deficiência se apresenta em relação à leitura, escrita e interpretação, ou seja, na elaboração 

do pensamento abstrato, de modo que os filhos de dekasseguis não desenvolvem o 

pensamento conceitual em nenhuma das línguas. Novamente lembrando que essa condição é 

resultado de uma experiência maior e mais complexa do que a aparência indica. 
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De acordo com o apresentado, verifica-se que os dilemas decorrem de situações que 

solicitam uma análise do contexto, da totalidade que envolve o fenômeno identificado e 

pesquisado. Os diagnósticos de autismo e distúrbio emocional de crianças que vivenciaram o 

processo de migração com a família, tendo partido do Brasil ou nascido no Japão, analisados a 

distância e em relação ao contexto geral de todo o processo, revelam a parte final de uma 

ocorrência que requeria ampla e urgente resolução por parte das autoridades japonesas, 

envolvendo a comunidade brasileira residente no Japão. Como apresentado no capítulo que 

relata os dados pesquisados, essas constatações são resultantes de uma dinâmica que conduziu 

essas crianças às classes especiais. É um contexto que envolve participantes de vários 

segmentos da realidade de famílias brasileiras que migraram para o Japão e, como 

amplamente discutido neste trabalho, não pode ser analisado e definido apenas pelas 

dificuldades de aprendizagem verificadas em sala de aula, sem que tentativas para verificar o 

que poderia estar acontecendo tivessem sido realizadas. O desempenho escolar deficiente foi 

o critério único para justificar a limitação imposta ao processo de desenvolvimento de 

inúmeras crianças.  

A confrontação dos conceitos de interculturalidade apresentados no início do capítulo 

com as diversas situações enfrentadas pelas famílias de brasileiros descendentes de japoneses 

no Japão em relação ao processo de escolarização dos filhos em escolas japonesas evidencia a 

disparidade verificada em um ambiente cuja principal função seria a promoção do 

desenvolvimento humano, tanto cognitivo como emocional. A experiência educacional 

promotora do desenvolvimento cultural, intelectual, social, emocional preconizada por uma 

educação intercultural foi totalmente negada nessa situação vivida pelas famílias brasileiras. 

A flagrante desconsideração do contexto da realidade das crianças estrangeiras pelos 

profissionais das escolas japonesas em um momento crítico que as famílias atravessavam, por 

certo contribuiu para agravamento de uma condição emocionalmente comprometida pelos 

percalços enfrentados durante a experiência migratória. Vale lembrar que estamos nos 

referindo especificamente ao período pós-crise econômica mundial e as consequências 

ocasionadas pelo desequilíbrio financeiro que seguiu, pois não podemos generalizar as 

condições desse período com todas as experiências daqueles que participaram do movimento 

dekassegui. 

Os dilemas resultam da constatação de que os problemas verificados foram 

identificados em uma sociedade organizada e constituída culturalmente por condições e 

fatores muito diferentes, porém como os fenômenos em uma compreensão dialética 
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pertencem a uma totalidade concatenada e interconectada, indicaria uma mesma direção para 

resolução. No entanto, não nos cabe e não pretendemos formular proposições para uma 

organização política que não conhecemos com profundidade necessária para tal 

posicionamento, e porque a pesquisa, seja por limitação das condições materiais e/ou da 

própria pesquisadora, não atingiu amplitude que subsidiasse tal análise. Por outro lado, a 

organização e encaixe dos dados pesquisados revelaram de maneira inequívoca uma situação 

complexa que contém indicativos seguros que permitem uma tentativa de compreensão do 

fenômeno estudado neste trabalho. 

Assim, a partir do levantamento das condições que compõem a situação pesquisada, 

delimitando as circunstâncias que a originaram e o encaminhamento da tentativa de resolução, 

a fim de compreender o contexto da realidade que circunscreve o fenômeno pesquisado e, a 

partir dessa compreensão nos habilitar à tentativa de elaborar propostas com a pretensão de 

vislumbrarmos uma transformação da realidade que abarca esse tipo de problemática. A 

indicação de possibilidades, assim como de dilemas, ao considerar um contexto mais amplo 

revela que a defesa do conceito de interculturalidade como um processo constante de 

reelaboração, de construção e reconstrução de raízes históricas e dinâmicas, coincide com a 

proposição de análise baseada em uma relação dialética do singular – particular – universal, e 

é ratificada simetricamente com a análise de Souza e Rocha (2011) ao indicarem que a fim de 

evitar reducionismos em políticas públicas escolares, o trabalho do psicólogo escolar deve 

lidar com as diferenças no interior da comunidade escolar, embora essa questão da igualdade 

e da diferença seja fácil de compreender, mas não é simples de executar, sendo o diferente 

aquilo que é o esquisito, o aluno especial, aquele que foge ao padrão de normalidade esperado 

ou, como no caso da pesquisa, aquele que não entende e não aprende o idioma do país onde 

reside. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Antes de tecermos as considerações finais desta pesquisa resgatamos declaração 

elaborada por Patto (1984) ao indicar que  

 

A História [de acordo com o materialismo histórico e dialético] move-se do 

modo de produção patriarcal para o escravagista, deste para o feudal e deste 

para o modo de produção capitalista. A cada um destes momentos prevalece 

uma estrutura de divisão do trabalho, da propriedade, de relações entre os 

homens, enfim, que vai ter uma influência direta sobre o mundo das idéias. 

(PATTO, 1984, p. 33) 

 

A autora prossegue explicando  

 

É por isso que, da perspectiva materialista histórica, qualquer apelo à 

colaboração, à solidariedade entre as classes dominante e dominada é 

mistificador, pois encobre a realidade das formações sociais capitalistas: o 

antagonismo entre as classes. É por isso também que a democracia liberal, 

enquanto projeto político da burguesia, é rejeitada; um projeto político não-

negador das relações de produção capitalistas não pode ser, nesta 

perspectiva, verdadeiramente democrático. Sem a possibilidade de 

emergência, acirramento e superação das contradições inerentes ao sistema, 

não há democracia. Esta se alimenta das diferenças, do conflito, da 

pluralidade; só não haverá conflito se ele for eliminado pela força ou pela 

manipulação das consciências. (PATTO, 1984, p. 36) 

 

De acordo com Patto (1984), pelo mesmo motivo a democracia liberal enquanto 

projeto político da burguesia não pode ser considerado verdadeiramente democrático, haja 

vista que sem a superação do modo de produção capitalista torna-se impossível atingir os 

ideais de igualdade, liberdade e fraternidade, embora seja a crença nessa possibilidade que 

garante a manutenção do sistema capitalista e os interesses dos grupos e classes que estão no 

poder. 
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O resgate desse dilema de Patto (1984) é nuclear para o direcionamento dado à análise 

do fenômeno pesquisado, pois dele derivam os demais dilemas que o compõem. A motivação 

econômico-financeira presente no processo de decisão para realizar a migração está presente 

desde o deslocamento original de japoneses que vieram para trabalhar e juntar riqueza no 

Brasil no início do século XX. Embora a motivação para aderir ao movimento dekassegui em 

meados dos anos 1980 não contemplasse uma ameaça à sobrevivência, mas a busca por 

melhores condições de vida para a família, o recrutamento e autorização para estrangeiros 

entrarem no Japão com visto de trabalho era para atendimento da crescente demanda de mão 

de obra não qualificada para postos de trabalho nas indústrias japonesas. A convivência 

harmoniosa entre os mais de 300 mil trabalhadores brasileiros no Japão seria motivada pela 

necessidade da mão de obra mais barata. Não ocorreu uma inclusão e incorporação 

democrática dos estrangeiros, mas uma aceitação em decorrência da necessidade produtiva. 

Nesse sentido, confirma-se a afirmação de Patto (1984) sobre a inexistência de solidariedade e 

colaboração entre as classes de exploradores e explorados que compõem o sistema capitalista. 

No caso dos descendentes brasileiros que migraram em busca de ganhos vantajosos no país 

dos ancestrais, apesar da tolerância verificada na convivência com a população nativa, ficou 

clara a questão da interculturalidade nos diagnósticos de autismo e distúrbio emocional, haja 

vista a dispensa em massa dos trabalhadores e o incentivo de retorno aos países de origem em 

momento de crise econômica em que não necessitavam mais dessa mão de obra. Da mesma 

maneira como foram admitidos pela necessidade existente também foram dispensados quando 

essa necessidade foi suplantada pela crise ocasionada pela diminuição brusca da demanda por 

mais produtos. Torna-se evidente que a necessidade que prevalece é a geração de capital, os 

estrangeiros, de acordo com o caráter utilitário do sistema foram aceitos para fazer parte do 

processo produtivo. 

A tese, definida durante o processo de elaboração da pesquia, aponta para a questão da 

interculturalidade e a produção de diagnósticos de autismo e distúrbio emocional é 

confirmada pelas indicações precedentes, tecidas a partir das declarações de Patto (1984), e 

ratificadas por Candau (2008, p. 51)  

 

A consciência dos mecanismos de poder que permeiam as relações culturais 

constitui outra característica dessa perspectiva [Intercultural]. As relações 

culturais não são relações idílicas, não são relações românticas; estão 

construídas na história e, portanto, estão atravessadas por questões de poder, 
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por relações fortemente hierarquizadas, marcadas pelo preconceito e pela 

discriminação de determinados grupos. 

 

Prosseguindo com Candau (2008), a mesma oferece indicações de saída para esse 

dilema apresentado, indicando que o caminho seria por meio do empoderamento daqueles que 

historicamente tiveram menos poder e menores possibilidades de participação em decisões 

coletivas. Esse empoderamento começaria com o desenvolvimento do potencial que cada 

pessoa tem, para que a mesma seja capaz de ser sujeito da própria vida e amplie essa 

capacidade coletivamente com o meio social do qual é participante. Nesse sentido o processo 

de escolarização ocupa uma importância central para a realização dessa empreitada. 

Como declarado anteriormente sobre o papel adequadamente desempenhado por cada 

participante envolvido com o fenômeno pesquisado os casos de diagnósticos de autismo de 

crianças brasileiras em escolas japonesas nosso foco é essa criança que recebeu esse rótulo de 

portadora de transtorno e que ocupa um lugar reservado para ser depositária da instabilidade 

emocional provocada pela situação enfrentada pela família e, nesse sentido, encaixando-se 

perfeitamente no quadro descrito por Vigotski (1998) ao descrever o pensamento autista como 

quando o processo emocional assume o comando e se sobrepõe ao processo intelectual. 

No contexto que é formado pela experiência migratória de descendentes brasileiros de 

japoneses no Japão foram identificadas situações indicativas de surgimento de condições de 

vulnerabilidade, especialmente relacionadas às questões emocionais. Tentando abarcar, para 

compreendê-las em uma totalidade, desde a decisão, planejamento e preparação para a 

partida, até a chegada e recepção no destino, a fase de adaptação a uma vida nova diferente 

em muitos aspectos, entendemos que as experiências vividas contribuíram de maneira 

particular com a condição emocional de cada membro do grupo de pertencimento. Desse 

modo, retomamos alguns aspectos como a mudança do status da família mudando de positivo 

no Brasil para negativo no Japão, considerados japoneses no Brasil e tornam-se brasileiros no 

Japão e transformam-se em alvo de discriminação, com dificuldades para inclusão na 

sociedade japonesa e o consequente isolamento e fechamento em comunidades de brasileiros, 

o surgimento de conflitos nas relações familiares ocasionados por uma rotina de trabalho 

exaustiva provocando o distanciamento de pais e filhos. Não é possível generalizar, pois 

muitos casos resultaram em experiências positivas, porém as pesquisas publicadas indicam 
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que os resultados negativos repercutem e podem prejudicar o processo de desenvolvimento 

físico e emocional dos filhos daqueles que vivenciaram a experiência dekassegui. 

A investigação da relação entre as dificuldades de aprendizagem e os diagnósticos de 

autismo e distúrbio emocional constatou que a origem desses resultados encontrava-se fora do 

ambiente escolar e seria resultado da crise econômica internacional que atingiu o sistema 

produtivo japonês e provocou uma onda de demissões, atingindo especialmente os 

estrangeiros, que foram incentivados a voltarem aos países de origem, inclusive com 

incentivo financeiro para custear as passagens e visando a minimizar as ocorrências 

problemáticas lançou programas de apoio àqueles que pretendiam permanecer trabalhando no 

país. As famílias que decidiram permanecer no Japão transferiram os filhos que estudavam 

em escola particular brasileira para a escola pública japonesa. Essa situação emergencial 

ocasionou o surgimento de grandes dificuldades em sala de aula com o aumento do número de 

alunos e uma das medidas adotadas pelos diretores foi encaminhar esses alunos para salas 

especiais com encaminhamentos baseados em laudos de diagnósticos com os transtornos 

pesquisados.  

Além dessa superlotação das salas de aula, o processo diagnóstico que resultava em 

encaminhamento para a classe especial era realizado por um médico japonês que avaliava 

uma criança que não entendia o idioma, sendo o mesmo auxiliado por alguém que participava 

da avaliação habilitado por falar português, mas que não seria da área da saúde, o que poderia 

comprometer o processo. O comunicado aos pais, que precisavam concordar com o 

encaminhamento do filho para classe especial, era feito com a indicação que a criança 

receberia atendimento especial, com professor especializado e em turmas com número muito 

reduzido de crianças. Observa-se a desconsideração do contexto em que vive a criança, as 

dificuldades pelas quais a família estaria passando, as diferenças e dificuldades enfrentadas 

pela criança com relação ao aprendizado do idioma japonês, sendo que o objetivo principal 

seria resolver o problema do número de alunos em sala de aula. 

Complementando os dados pesquisados, parte das informações levantadas está 

baseada em relatos gravados em vídeos, que foram postados em plataforma de acesso público. 

A maioria desses relatos foi gravada por mães descrevendo o processo de avaliação que 

resultou em diagnóstico de autismo do filho relatando que o processo foi realizado, em clínica 

especializada para deficiências diversas, por médicos especialistas em psiquiatria e/ou 

neurologia. Em um dos casos, a mãe relatou que enquanto conversava com o médico, outra 
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profissional aplicava testes com a criança e apresentava o laudo para o médico fechar o 

diagnóstico. Após conversa com a mãe e a verificação dos resultados dos testes, o médico 

conclui o diagnóstico de autismo, informando que o transtorno, naquele caso avaliado, seria 

agravado por um problema no desenvolvimento da criança. Na sequência ele faz alguns 

breves comentários de que autismo não tem cura e sobre o desafio para o diagnóstico em 

virtude de não ter um exame clínico que comprove a deficiência. O médico providencia uma 

carta de encaminhamento para a mãe entregar na prefeitura e orienta que a instituição pública 

providenciará demais encaminhamentos. A criança passa por nova avaliação para definir o 

grau do autismo e emitir a carteirinha e é feito o encaminhamento para a matrícula na escola. 

Nos casos analisados na pesquisa, as famílias das crianças exerceram papel ativo no 

processo de constituição do diagnóstico, especialmente as mães, que têm contato mais 

próximo com a criança e é a primeira a identificar ―alguma coisa‖ de diferente no 

comportamento dos filhos. A partir dessa percepção inicial, conversa com conhecidas, 

pesquisa na internet e depois disso procura o especialista para saber o que está acontecendo. 

Como a criança é pequena e não fala, a consulta é feita em conversa com a mãe. No vídeo 

postado é possível perceber a ansiedade manifestada no momento da consulta, provavelmente 

causada pela preocupação e pelo ambiente conturbado na relação familiar por conta da 

divergência de opinião do casal. Após o resultado positivo confirmando autismo, a mãe revela 

alívio, pois a partir disso comenta que vai saber como cuidar do filho. Nesse sentido, parece 

que a declaração dada por um especialista garantindo uma condição de saúde funciona como 

um salvo conduto de confiança para as decisões e condutas relacionadas à educação da 

criança.  

O estabelecimento do diagnóstico do transtorno habilita para o recebimento dos 

benefícios concedidos pelo governo local. As políticas públicas, de cunho assistencial, geram 

uma sensação de privilégio para toda a família, haja vista ocuparem o lugar de uma condição 

―especial‖ juntamente com a criança, além disso, é solicitado à mãe que não trabalhe, pois 

precisa acompanhar o filho em todas as atividades. Nesse sentido cabe a observação de que o 

desenvolvimento do filho observado pelas mães pode resultar não só das terapias do 

atendimento profissional, mas talvez ou, principalmente, por estar sendo acompanhado pela 

mãe e recebendo uma atenção especial e um carinho que antes não era possível. 

Relacionado ao objeto do fenômeno pesquisado, os diagnósticos de crianças 

brasileiras filhas de descendentes de brasileiros que trabalham no Japão, são vários os sujeitos 
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envolvidos com o processo, de um lado encontramos o contexto da família que realiza o 

desafio de viver essa experiência, antes e depois da chegada; a escola japonesa, com 

dirigentes e professores; a administração pública, local e federal; o sistema de saúde, com 

especialistas e psiquiatras; as políticas públicas, com o poder público e as instituições de 

saúde subsidiadas pelo governo local. Todos os participantes de um sistema que funciona 

muito bem articulado, no qual o trabalho médico é executado adequadamente e encontra-se 

bem respaldado pelos recursos que definem o diagnóstico; as instituições que constituem o 

poder público exercendo a função de cuidar e assistir àqueles que necessitam de ajuda para se 

enquadrarem nas normas; os pais vivendo o lado dramático da experiência migratória sentem-

se aliviados e apoiados socialmente com o diagnóstico e com os benefícios recebidos do 

governo. Enfim, tem-se a impressão de que tudo está no lugar certo e funcionando de maneira 

satisfatória. Assim, surge a questão: e a criança? Como está aquela que é, ou deveria ser, 

nossa protagonista? Está bem e melhorando bastante depois do diagnóstico, segundo as mães 

e funcionárias das creches e clínicas que frequentam, afinal atenção e cuidados, especialmente 

dos pais e professores, são requisitos benéficos para o desenvolvimento de todas as crianças, 

sem distinção. No entanto, e a limitação do desenvolvimento físico, cognitivo e emocional 

imposta pelo diagnóstico médico e pelos ―cuidados especiais‖ das instituições de ensino? E o 

comprometimento da autoimagem, da autoestima e autoconfiança da criança, como fica? O 

prognóstico indicando uma formação deficitária que resultará em uma condição de 

subdesenvolvimento ou de segunda classe, destinada a executar um trabalho sem qualificação, 

a quem importa? Não só deve importar como é imprescindível para nós profissionais da 

psicologia e extensivo a toda parcela da população que almeja se transformar e alcançar a 

condição de uma sociedade menos desigual e parcial.  

Vale a pena confirmar que o enfoque histórico-cultural embasado no materialismo 

histórico e dialético, possibilitou a elaboração da pesquisa, especialmente, a análise e 

discussão das informações em totalidade e estando em conexão e interconectadas. Desse 

modo o processo de desenvolvimento humano – cognitivo e emocional – é assim referido: a) 

ocorrendo lado a lado, sem critérios de hierarquia; b) no convívio familiar são desenvolvidos 

os conceitos espontâneos ou cotidianos, a linguagem verbal, os aspectos emocionais; c) as 

brincadeiras integram atividade primordial no desenvolvimento cognitivo e emocional; d) as 

vivências são referidas como mediador fundamental da relação dialética entre o indivíduo e o 

meio social. Em suma, é esse processo dialético que caracteriza um movimento de 

transformação permanente. 
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Por fim, ao tecermos essas considerações, declaramos que nos colocamos exatamente 

no lugar ocupado pelas crianças que, direta ou indiretamente, vivenciaram esse drama forjado 

pelas diferenças culturais gritantes e a situação de vulnerabilidade vivida por suas famílias 

diante de uma condição de exclusão social motivada pelo pertencimento a um grupo que está 

em um país estrangeiro por uma necessidade motivada por condição desfavorável e muito 

distante de uma classe privilegiada. Pessoas que enfrentaram a exclusão sem ter quem as 

apoiasse ou protegesse e que, no final têm seus direitos subtraídos e negados. Os pequenos 

migrantes mostraram-se resilientes e saudáveis ao se calarem e se negarem a contribuir com 

um resultado previamente estabelecido pelo aparato institucional e social.  

Além de tudo, essas crianças ainda sofreram e sofrem, dupla ou triplamente, por elas 

mesmas, e por verem mães e pais sofrendo pela sobrecarga de trabalho, o cansaço físico, a 

preocupação constante, a falta de perspectiva em relação ao futuro. Enfim, podemos supor 

que na medida do possível, elas tentam colaborar e ajudar para amenizar o sofrimento dos 

pais ficando caladas, sendo obedientes, não dando trabalho, tentando fazer o que é certo ... 
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ANEXO A — TERMO DE REFERÊNCIA PARA A REALIZAÇÃO DE 

PESQUISA SOBRE INGRESSO DE CRIANÇAS BRASILEIRAS QUE 

FREQUENTAM O SISTEMA DE ENSINO JAPONÊS EM CLASSES 

ESPECIAIS PARA AUTISMO E DISTÚRBIO EMOCIONAL 

 

 

 

REALIZADOR: NPO SABJA (Serviço de Assistência aos Brasileiros no Japão)  

APOIO: Embaixada do Brasil em Tóquio, Consulado-Geral do Brasil em Tóquio, 

Consulado-Geral do Brasil em Nagoia e Consulado-Geral do Brasil em Hamamatsu. 

 

 

1. Antecedentes e Justificativa 

 

Ao longo dos últimos anos, o SABJA, bem como outras entidades de apoio à 

comunidade brasileira no Japão, a Embaixada e os Consulados-gerais do Brasil, vêm 

recebendo relatos que sugerem a existência de discrepâncias na proporção de alunos inscritos 

em classes especiais para portadores de autismo
12

 e distúrbio emocional
13

 entre as crianças 

japonesas e as crianças estrangeiras que frequentam escolas japonesas. As informações, 

provenientes de fontes não oficiais, como relatos de cidadãos ou profissionais brasileiros e 

pesquisas informais, têm causando grande preocupação em setores da comunidade brasileira, 

especialmente naqueles ligados às áreas de educação e assistência psicológica. 

Desde pelo menos 2014, a mídia comunitária passou a publicar reportagens a respeito 

do aumento no número de diagnósticos de autismo entre os brasileiros e, mais recentemente, a 

preocupação chegou também à mídia brasileira, como exemplifica a publicação pela BBC 

                                                 
12

 Autismo – distúrbio que se manifesta até cerca de 3 anos de idade e se caracteriza por desordem 

comportamental como: 1) dificuldade de interação social com o outro, 2) atraso no desenvolvimento linguístico, 

3) leque restrito de interesse e obsessão em determinado assunto. Presume-se haver alguma disfunção do sistema 

nervoso central por algum motivo. Disponível em: <http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/004/007. 

htm>. Acesso em: ?? 
13

 Distúrbio emocional – situação em que se observa desvio ou demasiada manifestação emocional, incontrolável 

pela própria vontade, que dificulta a vida escolar e/ou social. Disponível em: 

<http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/004/008/001.htm>. Acesso em: ?? 
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Brasil, em 10/07/2016, ―O que pode estar por trás do alto índice de autismo entre crianças 

brasileiras no Japão?‖
14

 

As informações divulgadas ensejam sentimento de desconforto e preocupação entre a 

comunidade brasileira no Japão. O Governo brasileiro chegou a manifestar formalmente sua 

preocupação ao Governo japonês, durante a 6ª Reunião do Foro Consular Bilateral, em 13 de 

abril de 2016, ocasião em que solicitou a instalação de oportunidades de diálogo, entre outras 

medidas, para cooperar na abordagem do tema. 

Ao longo do ano de 2016, a Embaixada e os Consulados-Gerais do Brasil no Japão 

solicitaram aos membros da Comunidade Brasileira no Japão que têm interesse em educação e 

assistência psicológica que apresentassem projetos com o objetivo de esclarecer se há, de fato, 

discrepância entre as medidas educacionais dadas aos japoneses e aos estrangeiros no sistema 

educacional japonês, bem como de coletar dados que possibilitem o encaminhamento da 

questão junto às autoridades japonesas competentes. Como resultado, obteve-se alegação de 

que existe, de fato, tal discrepância. 

Ressalva feita ao fato de tratar-se de alegações informais, com base em dados obtidos 

de forma não oficial, a hipótese de que as discrepâncias relatadas sejam reais seria suficiente 

para justificar a análise das causas e das circunstâncias, havendo a necessidade urgente de 

verificação e obtenção de dados confiáveis que, caso seja identificado o desafio, possam 

embasar a eventual adoção de medidas dos governos brasileiro e japonês. 

O SABJA, pelo histórico de atuação no apoio psicológico e educacional à 

Comunidade Brasileira no Japão, tem a convicção de que grande parte dos conflitos que 

geram problemas psicológicos na Comunidade advêm das dificuldades de integração e de 

mal-entendidos culturais, naturais de qualquer processo migratório. Por compartilhar do 

entendimento, dominante na Comunidade Brasileira no Japão, de que a convivência de alunos 

brasileiros e japoneses no mesmo ambiente de estudo é a melhor forma de integrar os 

brasileiros à sociedade japonesa e de solucionar problemas psicológicos e sociais, o SABJA 

reconhece a necessidade de analisar os efeitos do alto índice de ingresso de alunos brasileiros 

em classes especiais. 

                                                 
14

 Disponível em: <http://www.bbc.com/portuguese/internacional-36580919?ocid=socialflow_twitter>. Acesso 

em: 10 jul. 2016.  
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Por outro lado, os rumores e a divulgação de estatísticas não oficiais causam 

preocupações, temores e incertezas entre a Comunidade, reforçando as dificuldades de 

integração e os problemas psicológicos que vêm aumentando entre os brasileiros residentes no 

Japão. 

A intenção do SABJA, ao propor a realização da pesquisa descrita a seguir, é 

esclarecer se há, de fato, ou não, diferença numérica no ingresso de alunos em classes 

especiais, principalmente por motivo de avaliação por parte da Secretaria de Educação, entre 

outros órgãos, como portador de autismo, entre crianças japonesas e brasileiras no sistema 

educacional japonês e fornecer elementos que possam subsidiar as autoridades brasileiras e 

japonesas no estudo sobre os desafios pertinentes à educação de alunos brasileiros. 

A presente pesquisa será conduzida sob responsabilidade da NPO SABJA, em estreita 

coordenação com a Embaixada do Brasil em Tóquio e com os Consulados-Gerais do Brasil 

em Tóquio, Nagoia e Hamamatsu. O presente Termo de Referência foi formulado pelo 

SABJA em conjunto com a Embaixada do Brasil em Tóquio, como resultado de amplas 

consultas da Embaixada junto ao MEXT – Ministério da Educação, Cultura, Esporte, Ciência 

e Tecnologia (governo japonês). Embora o MEXT não tenha qualquer tipo de participação ou 

controle sobre a pesquisa que será realizada, os resultados lhe serão transmitidos formalmente 

pela Embaixada do Brasil em Tóquio, que, no âmbito de cooperação construtiva com o 

MEXT, buscará discutir as medidas necessárias e o eventual envolvimento conjunto dos 

governos brasileiro e japonês na resolução dos desafios que possam ser levantados pela 

pesquisa. 

 

 

2. Objeto 

 

O presente termo de referência tem por objetivo a realização de pesquisa para a 

obtenção de dados que permitam a compreensão dos procedimentos que levam ao ingresso de 

alunos em classes especiais nas escolas japonesas, do funcionamento do sistema de avaliação 

de autismo e distúrbio emocional nas escolas japonesas, dos diversos efeitos na vida escolar 

de uma criança, bem como verificar, comparar e analisar as causas do índice de inscrição em 

classes especiais em japoneses e em brasileiros que frequentam a escola japonesa. 
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Somente com informações completas e confiáveis, poderão as autoridades brasileiras e 

japonesas examinar adequadamente a eventual questão de modo a estudar os desafios 

concernentes à educação de alunos brasileiros. 

O pesquisador deverá, em primeiro lugar, obter dados objetivos e confiáveis que 

confirmem ou não a existência de discrepância entre os números de alunos inscritos em 

classes especiais — principalmente por motivo de avaliação como portadores de 

autismo/distúrbio emocional — entre crianças japonesas e crianças brasileiras nas escolas 

japonesas, de modo a buscar, por meio de sua análise, mapear o número de alunos inscritos 

em diferentes situações (geográficas/etárias/etc.). 

Uma vez confirmada a discrepância, demais informações deverão ser obtidas por meio 

de pesquisa e análise documental e de entrevistas com os atores que se mostrem relevantes 

(Governo/NPOs/profissionais de educação/pais e alunos) para a obtenção e confirmação de 

informações detalhadas primeiramente a respeito dos procedimentos que levam ao ingresso de 

alunos em classes especiais nas escolas japonesas — inclusive do funcionamento do sistema  

de avaliação do autismo/distúrbio emocional — e, em seguida, a respeito das medidas 

educacionais adotadas com relação aos alunos brasileiros avaliados como portadores de   

autismo/distúrbio emocional no Japão e, quando possível/necessário, no Brasil (para fins de 

comparação). 

 

3. Escopo da pesquisa 

 

3.1. Determinar a incidência de inscrição em classes especiais entre crianças japonesas e 

brasileiras que frequentam o sistema de ensino japonês, quantificando os motivos do ingresso 

— com atenção especial para a avaliação de autismo/distúrbio emocional. 

 

3.2. Descrever em detalhes os procedimentos que levam ao ingresso dos alunos em classes 

especiais — inclusive os procedimentos de avaliação de autismo/distúrbio emocional — no 

sistema de ensino japonês. 
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3.3. Descrever em detalhes as medidas educacionais dadas às crianças que ingressaram em 

classes especiais e em especial àquelas avaliadas como portadoras de autismo/distúrbio 

emocional no sistema de ensino japonês. 

 

 

4. Produtos esperados 

 

Menciona-se aqui os produtos essenciais esperados da pesquisa proposta, com base na 

qual poderão as autoridades brasileiras e japonesas atuar com vistas a garantir o tratamento 

adequado do tema. Ao longo da coleta de dados e informações, novos produtos poderão se 

mostrar importantes para a compreensão das dinâmicas que podem ensejar a discrepância no 

número de crianças inscritas em classes especiais entre as crianças brasileiras que frequentam 

o sistema escolar japonês. 

Será fundamental, nesse processo, que as avaliações sejam analisadas no contexto da 

experiência das crianças, levando em consideração fatores psicossociais e ambientais, além 

dos relacionados à saúde. Nesse sentido, a multidisciplinaridade da equipe de pesquisa é 

encorajada (embora não seja necessária). 

A definição das formas de obtenção dos dados estará a cargo do pesquisador, estando 

o SABJA, bem como a Embaixada e os Consulados-Gerais brasileiros no Japão, à disposição 

do pesquisador para contribuir com eventuais orientações, dados e contatos de que 

disponham, caso se faça necessário. Do mesmo modo, o Ministério da Educação, Cultura, 

Esporte, Ciência e Tecnologia japonês poderá ser contatado por meio da Embaixada do Brasil 

em Tóquio e avaliará a possibilidade de contribuir com informações e com a recomendação 

de especialistas aptos a oferecer conselhos e demais apoios à presente pesquisa na medida em 

que julgue pertinente, necessário e possível. 

 

A) Mapa dos índices de ingresso de alunos em classes especiais entre crianças japonesas 

e brasileiras que frequentam o sistema de ensino japonês. 

 

Trata-se do principal produto esperado da pesquisa em tela, uma vez que servirá de 

confirmação ou de refutação da hipótese de existência, no sistema escolar japonês, de algum 
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motivo que acarrete alto índice de inscrição de alunos brasileiros em classes especiais, e de 

eventual identificação do mesmo pelo pesquisador. 

Espera-se a coleta e apresentação de dados relativos à proporção de alunos inscritos 

em classes especiais destinadas a portadores de autismo/distúrbio emocional nas escolas 

japonesas. 

Os dados deverão discriminar, no mínimo, índice médio em âmbito nacional da 

inscrição em classes especiais para autismo/distúrbio emocional nas escolas primárias e 

ginasiais (inclusive escolas do ensino obrigatório e fase anterior do ensino secundário), índice 

entre os japoneses, índice entre os brasileiros e motivos da inscrição do aluno em classe 

especial. Se possível, também tentar-se-á obter o índice global de inscrição entre todos os 

estrangeiros. 

Espera-se, ademais, que os números estejam divididos, caso possível, em incidência 

por regiões geográficas, idade, motivo do ingresso em classe especial, tipo de distúrbio e 

demais subdivisões que o pesquisador julgue relevantes para os fins da pesquisa. Tendo em 

vista o volume de dados, o pesquisador deverá definir amostra, devidamente justificada com 

base em técnicas estatísticas de representatividade, dando especial atenção para as áreas com 

alta concentração de brasileiros. 

Todos os dados deverão ser obtidos de fonte segura e, sempre que possível, por meio 

de canais oficiais. Caso não seja possível, as fontes deverão, ao menos, ser verificáveis e 

permitir a utilização dos dados fornecidos pelo SABJA e pelos governos brasileiro e japonês. 

Condições restritas de uso poderão ser discutidas pelo pesquisador com o SABJA e com a 

Embaixada do Brasil em Tóquio ao longo dos procedimentos de coleta. 

Espera-se que eventuais dificuldades na obtenção dos dados, assim como fatores que 

possam torná-los menos confiáveis sejam indicados com destaque nos relatórios. 

 

B) Descrição dos procedimentos de avaliação e ingresso no sistema de ensino japonês. 

 

Espera-se que o pesquisador obtenha informações sobre diretrizes, legislação, costumes ou 

demais fontes de regulação dos procedimentos de avaliação de autismo/distúrbio emocional 

— bem como de demais motivos que ensejem o ingresso de alunos em classes especiais —, 

nas escolas japonesas. Do mesmo modo, espera-se informações acerca das entidades 
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responsáveis pela regulação e/ou formulação de diretrizes (governo 

central/provincial/municipal/escolas) para os procedimentos de avaliação — bem como para a 

determinação de demais motivos que ensejem o ingresso em classes especiais. A correta 

identificação das diferentes responsabilidades contribuirá para que as autoridades competentes 

possam ser acionadas com precisão. 

Espera-se, ademais, descrição analítica das regulações e procedimentos adotados, 

comparando-os, quando possível, com as regulações e procedimentos adotados pelo Brasil e, 

caso sejam diversas as fontes e formas de regulações e os procedimentos, espera-se que sejam 

descritas em separado e analisadas comparativamente, com foco especial nas áreas 

geográficas com grande concentração de brasileiros. 

Espera-se ainda esclarecimento sobre o perfil dos responsáveis pela aplicação de testes 

que resultam nas avaliações ou recomendações de ingresso do aluno em classe especial, tais 

como ramo de especialidade, entidade contratante, e demais informações que o pesquisador 

julgue pertinentes e/ou relevantes. 

Ademais, a pesquisa deverá determinar se existe padrão claro e homogêneo nos 

procedimentos descritos ou se cada escola/região segue padrão diferenciado. O nível de 

homogeneidade ou heterogeneidade deve ser detalhado. 

A análise dos procedimentos deverá, sempre que possível, conter indicação de 

procedimentos/entidades/situações que possam ensejar eventual avaliação inadequada.  

Espera-se que eventuais dificuldades na obtenção dos dados, assim como fatores que 

possam torná-los menos confiáveis, sejam indicados com destaque nos relatórios. 

 

 

C) Descrição do encaminhamento das crianças avaliadas como portadoras de 

autismo/distúrbio emocional e inscritos em classes especiais no sistema de ensino 

japonês. 

 

Espera-se descrição das medidas educacionais adotadas pelas escolas com relação às 

crianças ingressas em classes especiais para portadores de autismo/distúrbio emocional. 

Espera-se que o pesquisador obtenha informações sobre diretrizes, legislação, costumes ou 
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demais fontes de regulação dos procedimentos de adoção de medidas educacionais, apoio, 

orientação e egresso de crianças após o ingresso em classes especiais. Do mesmo modo, 

espera-se informação acerca das entidades responsáveis (governo 

central/provincial/municipal/escolas) pela regulação e aplicação dos encaminhamentos. 

Espera-se descrição analítica das medidas adotadas e, caso sejam diversos os 

procedimentos, fontes e formas de regulações, espera-se que sejam descritos em separado e 

analisados comparativamente, com foco especial nas áreas geográficas com grande 

concentração de brasileiros. 

Em particular, a pesquisa deverá determinar se existe padrão claro e homogêneo de 

procedimentos ou se cada escola/região segue padrão diferenciado. O nível de 

homogeneidade ou heterogeneidade deve ser detalhado. 

A análise dos procedimentos deverá, sempre que possível, conter indicação de 

procedimentos/ entidades/ situações que possam influenciar na sanidade mental e psicológica 

das crianças brasileiras. 

Quando possível, deverão ser comparados os procedimentos japoneses com os 

procedimentos brasileiros. 

Espera-se que eventuais dificuldades na obtenção dos dados, assim como fatores que 

possam torná-los menos confiáveis, sejam indicados com destaque nos relatórios. 

 

 

D) Relatório final 

 

Documento que integre os três produtos acima descritos e que apresente linhas de ação 

que possam ser adotadas pelos atores pertinentes (escolas, instituições, sociedade civil, 

governos, etc.) para o enfrentamento de problemas eventualmente identificados durante a 

pesquisa. 

 

 

5. Seleção, prazos e custos 
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O pesquisador ou instituição interessado/a na realização da pesquisa proposta no 

presente termo de referência deverá apresentar, até o dia 19 de setembro de 2017, projeto 

básico, em português, inglês ou japonês, no qual conste, no mínimo: 

 

a) Plano de trabalho para obtenção, tratamento e apresentação das informações 

solicitadas; 

b) Apresentação de qualificação para realização da pesquisa; 

c) Cronograma de entrega dos produtos; 

d) Estimativa de custos para realização da pesquisa. 

O projeto básico deverá ser encaminhado por e-mail para nposabja@gmail.com e para 

comunidade.toquio@itamaraty.gov.br. 

O cronograma de desembolso de recursos para a pesquisa seguirá a seguinte ordem: 

 

a) Desembolso inicial equivalente a 30% do valor total para financiamento da primeira 

fase da pesquisa; 

b) 20% do valor total contra entrega do Produto A; 

c) 15% do valor total contra entrega do Produto B; 

d) 15% do valor total contra entrega do Produto C; 

e) 20% do valor total contra entrega do Relatório Final (Produto D) da pesquisa. 
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ANEXO B – RESULTADOS DA PESQUISA SOBRE DIAGNÓSTICOS DE 

AUTISMO E DE DISTÚRBIOS EMOCIONAIS 

 

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES 

EMBAIXADA DO BRASIL EM TÓQUIO
15

 

 

Pesquisa sobre Diagnósticos de Autismo e de Distúrbios Emocionais entre Crianças 

Brasileiras no Sistema de Ensino Público Japonês 

 

A presente pesquisa foi realizada com o objetivo de obter dados claros e verificáveis 

sobre o percentual de estudantes brasileiros diagnosticados como portadores de 

autismo/distúrbios emocionais e matriculados em classes especiais no sistema de ensino 

público japonês. Seus dados referem-se ao ano fiscal japonês de 2019. O estudo foi realizado 

mediante assinatura de contrato do Serviço de Assistência aos Brasileiros no Japão – Non-

Profit Organization (SABJA) com o Instituto Mirai Kougaku (Mirai Kougaku Kenkyujo / 

IFENG – Institute for Future Engineering), com apoio da Embaixada e dos Consulados-

Gerais do Brasil no Japão. O Instituto Mirai Kougaku foi coordenador da iniciativa, da qual 

também participou o Instituto de Pesquisas para a Educação (Education Research Institute), 

para uma das análises qualitativas do estudo. 

Os municípios-alvo do estudo localizam-se em regiões com grande concentração 

relativa de residentes brasileiros. Tais localidades foram classificadas em três grupos: (1) 

Municípios tradicionais de concentração; (2) Municípios emergentes de concentração; e (3) 

Regiões urbanas de alta renda relativa. 

 

As localidades abrangidas pela pesquisa foram: 

 

                                                 
15

 Reprodução da página da Embaixada do Brasil em Tóquio. Site do Ministério das Relações Exteriores – 

Embaixada do Brasil em Tóquio. Disponível em: <http://toquio.itamaraty.gov.br/pt-br/pesquisa_sobre_ 

diagnosticos_de_autismo_e_de_disturbios_emocionais_entre_criancas_brasileiras.xml>. Acesso em: ?? fev. 

2022. 
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Classificação Municipalidade 
Nº de escolas 

elementares 

Nº de escolas 

ginasiais 

Municípios tradicionais de 

concentração  

Hamamatsu, 

Shizuoka 
97 49 

Toyohashi, Aichi 52 22 

Oizumi, Gunma 4 3 

Municípios emergentes de 

concentração 

Echizen, Fukui 17 8 

Izumo, Shimane 35 15 

Regiões urbanas de alta renda 

relativa 
Minato-ku, Tóquio 18 10 

Tabela 1 - Classificação da municipalidade objeto da pesquisa e número de escolas (Dados 

referentes ao ano fiscal de 2019) 

Com relação à determinação dos municípios, buscou-se selecionar aqueles nos quais a 

população brasileira residente fosse superior a 5.000 pessoas e nos quais, tomando-se como 

denominador os estrangeiros residentes, o percentual de brasileiros superasse 60% do total. 

 

 

Resultado da Pesquisa 

(1) Municípios tradicionais de concentração e (2) Municípios emergentes de concentração 
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302 Escolas elementares e ginasiais Total Japoneses Estrangeiros Brasileiros 

Total de alunos
16

 118.043 ≦113.413 ≧4.630 ≧2.391 

Número de alunos em classes de apoio 

especial para autismo/distúrbios 

emocionais 

1.277 1.245 32 22 

 

Percentual de matrícula
17

 1,08% ≧1,10% ≦0,69% ≦0,92% 

 

 

Pelo resultado da pesquisa realizada com 118.043 alunos matriculados em um total de 

302 escolas elementares (shôgakkô) e ginasiais (chûgakkô), o percentual de alunos japoneses 

matriculados em classes de apoio especial para autismo/distúrbios emocionais foi de ≧1,10%, 

enquanto o percentual de alunos brasileiros foi de ≦0,92%. 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
16

 Sobre o uso de sinais ≧ e ≦: o Comitê de Educação da cidade de Izumo não mantém informação sobre o 

número de alunos classificados por nacionalidade. Por outro lado, o referido Comitê contabiliza o número de 

alunos que necessitam de apoio no aprendizado da língua japonesa. Ou seja, é possível que, na cidade de Izumo, 

os alunos estrangeiros (inclusive brasileiros) que tenham domínio da língua japonesa não estejam incluídos na 

contabilidade acima, de modo que se pode saber somente os números mínimos para o total de alunos japoneses, 

estrangeiros e brasileiros. Foi por tal motivo que se optou pela apresentação dos números utilizando-se ≧ e ≦. 
17

 No percentual de matrículas, arredondou-se a terceira casa fracionária para a segunda: para cima, quando 

acima de cinco, e para baixo, quando abaixo de quatro. 
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APÊNDICE A — Transcrição de entrevista do Programa Repórter Magazine, 

gravada no Japão e disponível na plataforma de vídeos do canal YouTube. 

Repórter = R   Entrevistada: Valéria Aoyama = V 

R: Nesta entrevista a gente vai estar tratando de um caso muito sério que afeta milhões 

de pessoas no mundo inteiro: o autismo. Segundo levantamentos feitos por ativistas aqui no 

Japão, 6% dos filhos de dekasseguis são diagnosticados com autismo enquanto os japoneses 

estão na taxa de 2%. E a gente vai conversar com a mamãe Valéria Aoyama. Boa noite, prazer 

ter você aqui com a gente. Vamos falar um pouco sobre o autismo. Quando e como foi 

descoberto que o seu filho era portador do autismo? 

V: Bom, o Fernando, ele tinha 2 anos quando eu comecei a desconfiar que tinha algo 

errado com ele. Não era tudo normal né? Porque foi uma época em que eu comecei a trabalhar 

fora e ele ficava com a avó. E aí, quando eu chegava do trabalho, ele nem ligava para mim, 

tipo, ele não vinha me encontrar. Ele num... Eu chamava ele e ele não olhava. E aí eu comecei 

a perceber que, quando eu chamava ele, por Fernando, ele não atendia. Ele não atendia pelo 

nome. Ele não sabia que ele era o Fernando... e ele balançava muito as mãozinhas. O 

movimento do balanço das mãos era tipo 18 horas consecutivas... ele... se ele estivesse 

acordado ele estava balançando as mãozinhas. Ele olhava muito para a parede... E aí que eu 

comecei a observar que ele enfileirava os carrinhos, que tudo o que ele pegava ele tinha que 

colocar em fileira. E aí eu comecei a observar isso... comentei com o Marcos, que é o pai dele, 

meu esposo. E aí o Marcos falou que talvez fosse coisa da minha cabeça, né? Que não era 

para me preocupar. Mas aí aquilo começou... eu ia pro trabalho e aquilo ficava na minha 

cabeça, não saía aquilo da minha cabeça. E aí, eu tive que fazer uma cirurgia, então eu parei 

de trabalhar. E aí, com esse parar de trabalhar, que eu comecei a ficar o dia todo com ele, aí 

eu vi que sim, que tinha alguma coisa de errado. E aí, quando chegou um questionário pra 

mim responder de 2 anos de idade, que a prefeitura que manda esse questionário para você. 

Eu fui responder... e aí eu comecei a ver lá que muita coisa o Fernando não fazia... com 2 

anos... e aí embaixo tava observação: a mãe tem... alguma preocupação com o filho? E eu 

coloquei que sim, que tinha uma preocupação com ele. E coloquei que eu não sabia o que 

estava acontecendo, mas tinha algo errado com ele. Então, foi quando ele estava com 2 anos, 

foi quando começou a aparecer os sintomas do autismo. 

R: E no caso ele já estava com 2 anos, né, Valéria? 
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V: 2 anos. 

R: E como foi assim, é... você procurou um médico, é... tipo assim, é... como que 

vocês receberam assim... quando vocês receberam a notícia oficial mesmo... que ele era 

portador do autismo? 

V: Então, foi assim, eu vou voltar um pouquinho, né... Eu respondi o questionário, 

entreguei lá no dia da consulta, quando eles leram lá embaixo que eu tinha preocupação, eles 

me mandaram para uma outra sala. Ele não fez os exames que as outras crianças iam fazer né? 

Então... e aí falaram pra mim: qual é a sua preocupação? Aí eu falei: tem algo errado com ele, 

não é normal as coisas que ele faz. ―O que que você acha que é?‖ Eu falei: ―eu não sei‖, 

porque eu... eu pesquisei, eu pesquisei na internet e comecei a ver que tudo que ele fazia era 

igual ao que um autista fazia. Teve até um vídeo que eu assisti que é... do Drauzio Varella... 

ele é... como se fosse uma consulta que a mãe faz. E aí eu peguei um teste que a mãe faz com 

a criança e eu comecei a fazer com o Fernando, e aí eu falei: ele é... ele é autista. Mas ele 

precisa passar por um profissional. E aí, lá eles falaram: mas o que que você acha que ele 

tem? Eu falei: eu não acho nada, eu quero passar ele por um profissional né? Então eles me 

deram um telefone, pra mim ligar nesse telefone, que era um... psiquiatra infantil né? Então 

nós ligamos lá, agendamos a consulta o mais rápido possível e fomos pra lá. Foi num sábado 

que eu marquei a consulta. E aí... lá ele fez todo o teste, é bem longa a consulta, é muito longa 

mesmo. Ele pergunta desde quando você engravidou do filho... É... ele pergunta muito, sabe... 

tudo, você tem que pensar muito ali, pra você responder sabe? E aí, assim... foi assim: eu 

sabia que ele tinha, mas ao mesmo tempo eu não queria acreditar. Então, a hora que ele falou: 

olha, o seu filho é autista... é um choque muito grande sabe? Eu não vou falar ―ah! Foi tudo 

bem‖, porque não foi. Então, é... na hora que que veio na minha mente: ―Que que eu vou 

fazer? Como vai ser?‖ Porque até então eu não sabia nada sobre o autismo. Então, como vai 

ser? É... o futuro dele... como vai ser a vida dele? ...Como eu vou poder ajudar? ...então todas 

as perguntas... A hora que o médico falou: seu filho é autista... tudo isso veio ao mesmo 

tempo na minha cabeça. E, eu comecei a chorar né? E aí ele falou: tá tudo bem com você? Eu 

falei está... está tudo bem... E aí ele falou: por que você está chorando? Aí eu falei: eu estou 

chorando porque eu não sei como eu vou poder ajudar o meu filho né? Então... é... foi assim... 

é... tudo ficou... parece que voltou lá do zero... sabe? Eu vou ter que começar... meio como se 

ele tivesse nascendo de novo, sabe?  

R: E na época você trabalhava normalmente em fábrica? 
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V: Não, eu já tinha parado de trabalhar porque eu tinha feito uma cirurgia. Então, eu 

tinha parado de trabalhar. E aí eu decidi que... eu e o pai dele né? ...a gente decidiu que eu não 

ia mais trabalhar em fábrica, que eu ia ficar em casa cuidando dele. 

R: Valéria, agora falando mais da parte política e social assim, é... como e aonde vocês 

foram, os meios não sei... pra vocês tá podendo... tá introduzindo ele em alguma escola 

específica, no caso né? E... assim, me fala um pouco, pra informar o pessoal, sabe, os direitos 

e os benefícios assim... que uma pessoa... uma criança especial tem no país, no Japão, no caso 

né? 

V: Bom, a primeira coisa é que o médico tem que dar o diagnóstico né? Então ele 

entrega uma carta pra você, e essa carta você leva até a prefeitura da sua cidade. Lá na 

prefeitura, eles vão te encaminhar para um outro departamento que é só sobre crianças 

especiais. Lá tem outro teste, e nesse teste que vai saber o grau que é o autismo. E, sabendo o 

grau, é feito uma carteirinha. Essa carteirinha tem a foto da criança e o nível que é... o grau 

que é o autismo né? Aqui no Japão é... o grau é por letras e números né? É o A que é o grave, 

o A2 que é o forte, o B1 que é o mediano e o C que é o leve. Então, é... é... depois que é feito 

essa carteirinha aí eles chamam... encaminhar um... um kantou... um kantou é um assistente 

social... um assistente social pro Fernando. Ele cuida... tudo que for feito com o Fernando, 

primeiro é passado pra ele. Se eu tenho alguma dúvida, alguma coisa, eu tenho que ligar pra 

ele, que ele... ele corre atrás. Bom, aqui é em Ikawamati né? Outras cidades, outras regiões eu 

não sei. Eu... tudo o que eu estou falando é o que acontece comigo, aqui na cidade onde eu 

moro né? Então é... Ikawamati... é... eu fui encaminhada para um kantou... um assistente 

social, é ele que correu atrás de tudo para mim né? Atrás da escola, atrás de tudo... Outra 

coisa... eu quero deixar bem claro é que... você não é obrigado a colocar o seu filho numa 

escola especial. Isso daí é... você que decide, são os pais que decidem né? Eles falam: você 

pode pôr na escola especial ou você pode colocar na escola normal né? A escola normal eu 

não posso falar como é porque o Fernando nunca frequentou né? Ele sempre foi pra escolinha 

especial, é... que se chama Himawari. É... e também pra entrar nessa escola a fila é muito 

grande né? É um youchien é... no Brasil acho que é o maternal né? No Brasil acho que é o 

maternal...  

R: Estilo uma creche ... 

V: É, até os 6 anos eles ficam lá né? Aí depois vai mudar de escola. 
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R: E, assim, Valéria, é... o pessoal que... os dekasseguis que muitos né... tem filhos 

autistas também... Pra que eles possam saber... que nem... você tava falando... você tá falando, 

claro, especificamente do seu caso e aqui na cidade onde você mora, em Kawamati no caso 

né? É... aqui os direitos, assim que... uma família tem e se tem algum benefício também é... 

pelo filho especial... como é essa parte? 

V: Os direitos são os mesmos que os japoneses têm, pois nós pagamos nossos 

impostos né? Igual aos japoneses. Então, os direitos são os mesmos que um japonês tem né? 

É... a escola, o governo e o kokumin hoken paga né? No caso se você tem shakai hoken ou 

kokumin hoken né? Não importa qual hoken seja é... tanto porcentagem é o governo, tanto é o 

kokuhoken. Pra mim sobra 4.600 ienes né? Isso daí é o que sobra pra mim. O resto, fica muito 

cara a escola... São mais de... de 400 mil por mês né? Porque todo mês eles mandam o 

relatório do que o Fernando usou naquele mês, do que foi feito com o Fernando, tudo e todos 

os valores né? Eles mandam. Então, pra mim, sobra 4.600 ienes. 

R: Nossa... mas é... ajuda bastante né... o governo japonês né? 

V: Ajuda... muito, sabe... o governo japonês... ele faz tudo sabe? Tudo que ele pode... 

assim penso eu né? Que o governo ele faz tudo o que pode para ajudar as pessoas especiais, as 

crianças, pessoas especiais aqui no Japão né? Pra eles serem independente né? Bom, os 

benefícios são... depende do grau. Então, eu posso falar o que é o grau do Fernando né? O 

Fernando, ele estava no grau B1 né? E... esse ano subiu, foi pro A2 né? É... então alguns... 

assim, você tem é... uma ajuda financeira que é de 4 em 4 meses, você tem... dependendo do 

grau, eu estou falando porque eu pesquisei muito em livros, eles entregam um livro pra você, 

sabe? Lá você vai ver tudo o que a criança tem direito né? O que pode ajudar, dependendo do 

grau, a criança tem ajuda financeira, tem ajuda de gasolina, é... você escolhe, gasolina ou táxi, 

é... tem também... (fica em dúvida, sussurra) não é um monte de dinheiro, mas ajuda né? É... 

também tem, é... água... só que eu não sei muito bem isso aí, eu dei uma lida por cima né? 

Não sei muito bem, porque, no caso, não é o grau do Fernando né? Isso daí é o caso quando é 

o grau... o grave né? Porque aí o grave é... tem criança que não anda né? Então ela precisa... 

se você precisar reformar a sua casa, tudo isso você tem descontos né? Tem criança que... tem 

grau que não precisa pagar pedágio, tem grau que não precisa pagar imposto... de carro né? 

Então, tem... tem muita coisa lá né? Que ainda eu não sei tudo sabe? Mas é... tem a ajuda 

financeira que é tipo uma aposentadoria da criança né? E... fora a outra ajuda que tem, é o 

kodomoteate. Ah! Também... o cartãozinho deles do médico também é diferente, a cor é 
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diferente né? Porque tem casos, tem exames, que mesmo o cartãozinho branco não cobre né? 

Foi o que explicaram pra mim na prefeitura, no caso dele é... o cartão dele é de cor diferente. 

Então, esse cobre tudo... se ele precisar ficar internado, se ele precisar fazer outros exames, 

então cobre tudo né? E... então tem assim os benefícios são muitos, muitos mesmo... tem 

como ficar em casa sabe? Tem como dedicar ao filho, tem como ficar em casa e só o pai 

trabalhar, porque é muita ajuda. Então dá sim pra mãe ficar em casa. 

R: E a gente vê que o governo japonês realmente funciona mesmo, eles fazem mesmo 

né? 

V: Sim... tanto que na escola quando eu fui fazer a entrevista... existe uma entrevista 

pra entrar, pra criança entrar na escola. Primeira coisa que eles perguntam: a mãe vai... você 

vai trabalhar fora ou você vai cuidar do seu filho? Se você fala eu vou cuidar do meu filho, 

vamos continuar a entrevista, se você fala ah! eu tenho que trabalhar fora, ah! então eu vou 

ver se eu acho uma vaga para o seu filho. É assim... então é... por que? Porque o caso é sério... 

não vamos levar com a barriga, não vamos falar ah! não, ele não vai melhorar... ele vai sim 

melhorar, eu creio muito que ele vai melhorar, mas ele só vai melhorar com a minha 

dedicação. Eu não tenho que esperar da escola, eu não tenho que esperar dos médicos, eu não 

tenho que esperar dos profissionais pra ele melhorar. Ele precisa de mim, então eu tô aqui pra 

ajudar ele sabe? E, sabe, e... e... o pai, meu esposo, também, assim, eu e meu esposo, a gente 

se juntou né? Ele falou não... eu batalho, eu cuido da casa e você vai cuidar do Fernando, 

sabe? E eu sou muito agradecida a ele por isso, por eu poder estar todos os dias, todos os 

momentos junto com meu filho. 

R: Nossa... sensacional... sensacional mesmo. Então gente... é... os impostos que a 

gente paga aqui no Japão realmente são... é acontece... que nem a gente fala aqui no Japão que 

a coisa acontece de verdade mesmo, e como a gente costuma dizer aqui no país aqui é que o 

governo japonês é sugoi mesmo né?  

Então, Valéria, agora voltando um pouquinho no que você estava falando sobre é... os 

graus né? E, no caso do Fernando, você tava me falando que cada um... cada autista tem um 

jeito de ser, no caso né? E eu queria perguntar pra você, assim é... quais as características 

mais específicas no caso do Fernando? 

V: Ah! Sim, o Fernando, ele é perfeccionista, pra ele tem que estar tudo no lugar, tudo 

muito limpo, tudo no lugar, tudo arrumadinho. Ele gosta de fazer as bagunças dele porque 
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antes dele ser autista ele é criança né? Então ele gosta de fazer as baguncinhas dele, mas aí 

depois ele fica com preguiça de arrumar sozinho e então ele me chama pra mim ajudar com 

ele. É... lembrando que o Fernando, ele tem dificuldade em falar né? E falar... hoje se 

comunicar... eu... eu creio que assim... eu vejo... a evolução dele foi muito grande nesses 2 

anos na escola, e eu vejo que ele é... é... ele se comunica né? Se socializa muito bem hoje, 

ele... ele recepciona as pessoas muito bem em casa né? Então, é... eu creio que nisso ele já não 

tem problema. É... mas o que mais assim ele... assim... eu falo que ele tem um tique. Se ele vê 

gaveta aberta, ele vai fechar na hora, porta aberta, gaveta aberta, é... sapatos na entrada de 

casa, ele tem que arrumar os sapatos, ou ele guarda na sapateira. A bolsa dele tem que sempre 

estar no mesmo lugar, as coisas dele tem que estar no mesmo lugar. Também se ele entra aqui 

hoje e vê que que está assim e amanhã ele entrar e não está, ele vai procurar as coisas que 

estava aqui e pôr no mesmo lugar. 

R: Hum... entendi, entendi. E... mas como você fez, assim, é... pra estimular esse 

desenvolvimento social dele e... e como está fazendo pra desenvolver o comunicativo dele? 

V: Ah! Sim, primeiramente amor, o Fernando tem muito amor, muito... Eu, assim... 

antes o Fernando não gostava que tocasse nele e isso doía muito em mim, porque eu sou 

aquela mãe que gosta de abraçar e agarrar né? Então é... isso doía muito em mim, mas eu 

sabia que tinha que ir com cuidado pra não assustá-lo, pra não deixá-lo com medo né? Então, 

devagarzinho eu ia, colocava a mão, aí colocava a outra, sempre quando eu estou perto dele, 

eu estou com a mão nele, ele não gosta que põe a mão nele, mas eu sempre estou com a mão 

nele. É... e aí com amor, todos os dias, todos os momentos eu falo pra ele: Fernando, eu amo 

ser sua mãe. Eu amo... é você mesmo que eu queria... foi você mesmo que eu pedi pra Deus. 

Você é o meu maior presente né? Que Deus me deu. Então... é... que que eu faço, eu converso 

muito com ele... muito com ele... Ele tá em casa, eu tô cozinhando falando com ele: Fernando 

vem me ajudar... ele gosta de cozinhar também, ele gosta de fazer bolo, é... Fernando... tudo 

eu incluo ele... tudo. Fernando, vamos tomar um banho? ―Shawa‖... também é... é... procuro 

falar as duas línguas com ele porque ele está aprendendo as duas línguas ao mesmo tempo né? 

O psiquiatra falou que não tem problema nenhum, que uma criança tem capacidade de 

aprender cinco línguas ao mesmo tempo. É... o Fernando, ele entende mais o japonês né? E... 

e tem hora que o português ele fica meio ―assim‖, aí eu falo em japonês ele entende e... falar, 

ele fala mais japonês é... o psiquiatra fala que é mais fácil pra ele falar o japonês, porque ele 

ouve muito o japonês (na escola) né? É... português é só em casa né? Então... agora o japonês 
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é... vai nas clínicas, vai no psiquiatra, vai no psicólogo, qualquer lugar que ele vai, ele tá 

ouvindo o japonês, e ele fala que o japonês é mais fácil de falar do que português né? 

R: É... porque tá constante na vida da gente aqui né? 

V: É... então ele fala algumas palavrinhas né? Algumas palavrinhas ele fala... 

R: Mas, se Deus quiser, logo, logo ele vai tá falando... 

V: Ah! Sim, eu creio que o Fernando vai ser a diferença nessa geração aqui no Japão. 

Então... o que que faz teu filho mudar, o teu filho melhorar? O amor... o amor ele supera 

tudo... o amor cura qualquer doença... é... qualquer dificuldade, se você faz com amor, se você 

faz com carinho, você pode ter certeza que você vai ter um excelente resultado. Então, o 

autista, qual que é o remédio do autista? O amor, o carinho, a atenção, a dedicação. Dinheiro 

não é tudo na vida da gente, gente... o filho é muito mais importante, muito mais importante. 

Muita gente fala pra mim: ah! Se você tivesse numa fábrica, você ia tá ganhando... eu não 

quero esse dinheiro, eu quero o meu filho, eu quero o meu filho, eu preciso cuidar dele, ele 

precisa de mim. Ele vai crescer, ele vai ficar bem. Lá na frente, eu vou atrás de dinheiro. 

Então, agora, no momento, o Fernando, ele é a coisa mais preciosa que eu tenho em minha 

vida. 

R: E, Valéria, é... a gente tava falando né? É... como você introduziu o Fernandinho na 

escola? Mas, é... eu queria saber de você é... como que é na escola mesmo, na prática. 

V: Então, o Fernando, antes de entrar na escola nós esperamos um ano e meio a vaga 

dele né? Um ano e meio eu esperei porque a fila é muito grande, tem que ter paciência e 

esperar que chega. Antes disso ele fazia terapia 2 vezes por semana numa cidade vizinha. 

Numa clínica particular né? Mas eu não pagava, eu pagava 4.600. Então, é... é... é, ele fazia lá. 

Depois, mas não tinha muita evolução porque era só 2 vezes por semana, e era 1 hora só né? 

Então, não teve muita evolução, mas foi bom. Valeu à pena ter ido. É... depois que o 

Fernando entrou na escola tudo ficou muito novo pra ele. É... primeiro veio o medo, a 

desconfiança, porque... eles são muito desconfiados, eles têm que se sentir seguro, e eles são 

muito sinceros, se ele olhar pra uma pessoa, e... eu não gostei daquela pessoa, a pessoa pode 

fazer o que for que... sabe? Tem que conquistar ele. É... ele tem que ter confiança na pessoa 

pra ele ficar perto da pessoa, essas coisas né? 

R: Bem sincero né? 
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V: É... ainda o psiquiatra até brincou comigo. Falou assim: agora você vai saber quem 

gosta de vocês de verdade e quem não gosta. Eu falei por que? Ele disse porque o Fernando, 

ele sente mais do que vocês. Ele vai saber, se ele afastar... se ele se afastar de uma pessoa, 

essa pessoa não gosta de vocês (rsrs)... Eu falei ah! Então agora eu vou saber quem são meus 

amigos... e... isso é verdade... isso é verdade... é... tem pessoas que às vezes mexe com ele, e 

ele olha e sai, sabe? Isso é verdade, é... mas depois que ele começou na escola... antes, o 

Fernando usou fralda até os 5 anos de idade né? Ele tinha um medo do vaso sanitário... Ele 

tinha medo de chegar perto do vaso sanitário, e isso ele aprendeu lá na escola, a usar o vaso 

sanitário. Então, pra mim, pra escola, foi uma vitória muito grande né? De ter alcançado isso, 

dele deixar a fralda... né? É... a escola é maravilhosa! Eu não tenho nada a reclamar dessa 

escola. Ela é muito boa mesmo... ela ajuda muito o Fernando... o Fernando tinha dificuldade 

em ficar onde tinha mais de 3 pessoas né? Ele não conseguia ficar. E... hoje ele fica, numa boa 

sabe? Ele não ficava longe de mim, ele chorava muito. E depois que ele começou a ir na 

escolinha... só que tudo isso é um preparo gente, não é no... não é no... é agora! ...não é não... 

não é não você vai ficar longe da sua mãe... não. Por isso que a mãe tem que estar disponível 

e ajudar o filho. É por isso que eles perguntam: você quer... cuidar do seu filho... ou você quer 

trabalhar. Se você quer trabalhar não tem como ficar lá. Por que? Porque exige muito, toda 

quarta-feira eu tenho que ficar lá na escola com ele. Toda quarta-feira... eu tenho que estar lá, 

pra mim ir vendo como que a professora está trabalhando com ele, porque eu vou aprendendo 

com eles. Tudo vem... todo dia vem um caderno de anotação. A professora escreve tudo o que 

ele fez lá. Quando ele vai pra escola no outro dia eu tenho que escrever desde que... que hora 

que ele acordou, até ele sair de casa. O que ele comer, se fez... se ele urinou, se ele defecou, se 

ele... quanto tempo ele dormiu, se ele está com tosse, tudo, tudo tem que colocar ali, nesse 

caderno de notas né? E depois ela me manda tudo o que foi feito na escola também. Então a 

escola é maravilhosa, ajuda muito o Fernando. O Fernando muitas palavras está treinando lá, 

porque ele tem bastante amiguinhos lá, que falam bastante né? Então ele fica olhando os 

amiguinhos e isso vai incentivando ele a falar também. 

R: E tem alguma é... atividade assim... específica ou como é que é, é natural assim é... 

que no caso na escola especial cada aluno tem uma professora particular né? 

V: Sim, na escola de Ikawamati... 

R: Ah! Tá, entendi, entendi... 
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V: Na escola da cidade que eu moro né? Em Ikawamati é um professor pra cada aluno: 

Então, nós fomos visitar outras escolas já, que faz confraternização duas vezes por ano, tem 

dois passeios em outras escolas pra fazer uma confraternização. Nessas duas escolas não é um 

professor pra cada aluno. São 3, 4 alunos pra cada professor. Então, é diferente daqui né? É... 

tem muitos passeios fora da escola né? A mãe tem que acompanhar. É... a gente vai de ônibus, 

a gente passeia de ônibus, a gente passeia de trem, é... a gente vai em restaurante... pra comer 

com eles, a gente vai em parques, em... essas fazendinhas que tem sabe? Vai também pra eles 

ver os animais. Tem muitos passeios a escola, a escola tem muitas atividades. Eles ensinam 

também a criança deixar de pedir colo pra mãe. Antes, eu... eu vivia com dor nas minhas 

costas, eu vivia no médico, tomando remédio, porque eu tinha muita dor nas costas, porque 

ele não descia no chão, ele não andava, se saísse da porta de casa ele já pedia colo e, na 

escola, com a ajuda da professora que eu conseguia tirar isso dele. Por que? Na quarta-feira... 

que eu tenho que ficar na escola, toda quarta tem um passeio, é bem longo esse passeio, 

caminhando sabe? Pra incentivar eles a caminhar né? E foi aí, assim, o Fernando deitava no 

chão, ele chorava sabe? E ele ficava olhando... aquilo cortava o meu coração... mas é pro bem 

dele, então, tem coisas que a escola fala mãe agora vamos isso né? Cara, dói dentro de mim 

sabe? Corta meu coração, dá vontade de chorar sim, mas, eu penso é pro bem dele, é pro 

futuro dele, é... eu não vou viver a eternidade pra estar sempre do lado dele, então eu preciso 

preparar o Fernando pra ele enfrentar o mundo, eu preciso preparar ele. Então tem muitas 

coisas que ah! É coitadinho? Não! Ele não é um coitadinho gente. Ele é normal, pra mim... eu 

não trato como autista, eu trato como uma criança normal. 

R: Bacana, bacana... só a gente como o incentivo da mãe, do pai, é bacana pro filho. É 

não tratar, é lógico ele tem esse problema mas, que nem a Valéria tava falando, que ele não é 

um coitadinho. Parte o coração dela, mas é preciso você tá interagindo, você tá exercitando a 

mente dele pra ele poder entender certas coisas que pra gente é normal, mas que pra eles é um 

pouco complicado. Bacana, isso mesmo... E Valéria, como que é o relacionamento do 

Fernando com o pai dele? 

V: É... no começo Fernando era distante do pai, ele não deixava o Marcos se 

aproximar dele, ele não gostava que o pai se aproximasse né? Às vezes o Marco ficava triste e 

eu sentia isso, eu via isso no rosto dele e isso me doía sabe? Mas eu falava pra ele tenha 

paciência né? E... vamos com amor né? Então tudo eu falava assim: ah! Fernando o papai vai 

chegar daqui a pouco; ah! Fernando vamos chamar o papai pra ele acordar?; ah! Fernando 

vamos chamar o papai para comer gohan? Vamos preparar gohan para o papai? Ah! Frita um 
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ovo para o papai. Tudo eu colocava o Marcos no meio, tudo, tudo. É... então, e aos 

pouquinhos, o Marco foi chegando também com muito amor, mesmo às vezes o Fernando 

dando um tapa nele sabe? Tipo, porque o Fernando não fala. Então a forma do Fernando se 

defender é empurrando, dando tapa, é... essa a forma dele se defender. Não é porque ele é sem 

educação, ele não fala. Então, é... tem gente que não entende isso. Ah! O seu filho não tem 

educação. Eu já ouvi duas vezes isso, a opinião dos outros pra mim não me importa, se não 

me acrescenta na minha vida, eu escuto aqui, salto aqui, porque isso vai fazer com que eu 

fique pra baixo. Então né? A opinião dos outros não me importa. Então, às vezes, ele batia no 

Marcos né? E o Marco falava ai, itai, itai, tá doendo Fernando, mas vem aqui que eu quero te 

agarrar. Muitas vezes o Marco pegava ele à força e eu quero te abraçar meu filho, eu quero te 

agarrar né? Me dá um beijo né? Ele dá só a cabeça pro pai beijar. Eu posso beijar até a boca 

dele se eu quiser, mas o pai é aqui ó (apontando o topo da cabeça). O pai é na cabeça. Mas ele 

ama... hoje é assim: hoje ele tá em casa, ele fala papi antes era papa, agora é papi, papi. Aí eu 

falo: ah! O papai tá lá no escritório né? Você quer ir ver o papai? Hai! Então vamos lá ver o 

papai, sabe? Aí chega aqui ele vem correndo, ele fica perto sabe? Ele passa a mão na barba do 

pai. Então hoje ele é bem colado com o pai. Nos momentos que o Marcos está em casa né? 

Quando o Marcos chega do trabalho, ele fica colado, fica grudado. Mas isso foi com muita 

paciência, com muito amor, nada de agressividade pra cima dele, nada de querer fazer coisas 

à força, porque isso só piora a situação. Eles... eles têm dificuldade nisso. Então porque não 

tentar ter paciência, porque não ter amor com isso, se a gente sabe que a dificuldade dele é 

essa. Então, nós temos que ter cautela e tudo tem seu tempo, tudo é pelo tempo dele, nada é 

no meu tempo e nada é no tempo do Marco, tudo é no tempo dele. Ele tem o tempo dele e a 

gente respeita muito isso. Eu não forço nada o Fernando. 

R: Puxa que bacana! Bacana mesmo! 

No fechamento o repórter finaliza e pede para a entrevistada deixar uma mensagem. 
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APÊNDICE B — Transcrição da entrevista concedida pela Entrevistada 2, do 

Japão 

 

Data: 12 de novembro de 2020     Horário: 22 horas Japão/10 horas Brasil 

A entrevista foi mediada por meio tecnológico, solicitando o relato de experiência 

geral vivida no Japão e, especialmente, a relacionada com o tema pesquisado. 

Após apresentação, primeiramente foi feita a leitura do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido para concordância, e que será encaminhado posteriormente para a 

entrevistada, por meio eletrônico, contendo as assinaturas da Orientadora e Pesquisadora. 

Também foi feita uma contextualização sobre o tema da pesquisa, apresentando a 

justificativa e os objetivos do estudo e, em seguida, foi passada a palavra para a entrevistada, 

que fez o relato ora transcrito. 

>>>  

É um assunto muito, muito importante e que graças a Deus mudou muita coisa desde o 

início. A nossa comunidade que mora no Japão é uma Comunidade fechada que conta com os 

dekasseguis que chegaram ao Japão há 30 anos atrás. Nessa Comunidade, 80% dos 

dekasseguis não falam japonês e não sabem/conhecem sobre a cultura japonesa. O que 

aconteceu? Dessas pessoas que chegaram nessa época, 1990-1995, muitos são os pais dessas 

crianças agora. Eles vieram jovens, acabaram ficando e casando e tendo seus filhos aqui no 

Japão, e diferentemente de outros países, tendo escolas brasileiras, escolas totalmente 

brasileiras, onde os pais que chegam do Brasil com seus filhos, ou as crianças que nasceram 

aqui e que só falam português, vão para essas escolas, frequentam essas escolas. O que 

acontece: essas crianças vivem só nessa Comunidade fechada onde só se fala português, vão 

para a escola brasileira porque os pais acreditam que em certo momento voltarão a morar no 

Brasil e as crianças precisam continuar a escola lá. Mas isso, com o passar do tempo, passou a 

ser um problema, por quê? As famílias continuam vivendo no Japão após 30 anos, os 

dekasseguis de 1990 já envelheceram, muitos são pais, avós e essas crianças continuam 

vivendo num mundo brasileiro aqui dentro do Japão, mas vivendo numa Comunidade 

brasileira. 



116 

 

Em 2008, quando houve aquele Lemann choque, que foi a queda da Bolsa de Valores 

da Ásia, a Comunidade brasileira voltou ao Brasil, metade mais ou menos, nós éramos em 

300 mil brasileiros no Japão e, de repente, caiu para 140 e poucos mil. Nesse momento os 

empregos sumiram, os brasileiros ficaram desempregados e o que as famílias que 

permaneceram no Japão fizeram? Colocaram as crianças nas escolas japonesas, por quê? 

Porque as escolas brasileiras no Japão, elas são caríssimas, elas custam assim na fase de 

mensalidade, fora custos de inscrição, de uniforme, de transporte, na faixa de 300 a 400 

dólares mensais por aluno, enquanto que a escola japonesa é paga pelo governo. Como o 

governo tem a obrigatoriedade das crianças estudarem até o Ensino Fundamental II, e o 

governo paga essas escolas, elas são gratuitas para qualquer criança que está no Japão. Os pais 

só pagam a alimentação. Então, o que fizeram os pais que perderam o emprego (crise 2008)? 

Transferiram essas crianças para a escola japonesa, sem falar o japonês, sem escrever, sem 

entender a cultura japonesa. Isso, o que acarretou nessas crianças? A adaptação foi muito 

difícil. Tanto a adaptação das crianças, como o Japão também não estava preparado para 

receber esse número de alunos estrangeiros do dia para noite. Os professores não estavam 

preparados. Então o que acontecia: as crianças foram para a escola japonesa, encheram as 

escolas japonesas de estrangeiros, na época, e como os professores não tinham uma 

experiência com estrangeiros, não falavam o português, não entendiam a cultura brasileira, o 

que eles fizeram? Eles fizeram classes especiais. No Japão essas classes especiais são para 

crianças especiais, tanto crianças especiais intelectualmente ou fisicamente. Quando é 

intelectualmente, ela tendo um grau baixo, uma doença que não seja tão grave, elas 

frequentam escolas normais, mas nessas classes especiais. O que os diretores das escolas 

resolveram fazer para resolver os problemas de sala de aula, pegaram os estrangeiros e 

transferiram para essas classes especiais, onde tinham mais pessoas, mais suporte e mais 

pessoas para olhar essas crianças. Só que nesse termo de comunicação, os pais achavam que 

era uma sala de reforço escolar, sendo que não é... A criança entrando nessa sala especial, ela 

recebe uma carteirinha, como se fosse uma deficiente, uma criança especial em algum nível, 

não especificamente um autismo. Então, nesse processo, os pais começaram a pedir 

diagnósticos e esses diagnósticos são feitos por médicos especialistas japoneses, através de 

uma tradutora. Então, esse é o grande problema... O que aconteceu? As tradutoras às vezes 

não sabem os termos técnicos em japonês sobre autismo. É uma deficiência muito grande. As 

crianças, por sua vez, não sabiam se comunicar em japonês... então seria, às vezes, o que a 

criança expressa nem sempre a tradutora transmite ao pé da letra e consequentemente o 

médico não sente o que a criança está respondendo. 
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Então, com esse longo tempo de estudo, tivemos pessoas pesquisando sobre esse 

assunto vindas do Brasil. Nós temos o Projeto Kaeru, que é um projeto maravilhoso, através 

do qual algumas pessoas vieram para o Japão pesquisar, e perceberam que a maioria das 

crianças não são portadoras de TDAH, para maioria das crianças o problema é de 

comunicação e de entender o idioma ou não. Esse foi um erro muito grave... E também de 

informação para os pais, porque quando os pais autorizavam essas crianças para ir para a sala 

especial, automaticamente eles aceitavam que seus filhos eram deficientes, eram especiais, 

tinham algum distúrbio, sendo que não era verdade. E depois que isso acontece no Japão, é 

muito difícil provar que seu filho não é, não tem nenhum distúrbio, então o que acontecia: 

aquela época, em que as crianças foram para a escola, que foi de adaptação, realmente muitos 

transtornos, foi a época que os brasileiros eram diagnosticados três vezes mais do que os 

japoneses. Foi nessa hora que as autoridades brasileiras juntamente com as japonesas 

resolveram pesquisar o assunto para ver o que estava acontecendo. Então, hoje, 2020, a 

concepção é totalmente diferente. Sim, nós temos crianças com TDAH em diversos níveis, 

isso nós temos, mas não que seja aquela porcentagem exagerada que era há 10 anos atrás, há 8 

anos atrás. Então, isso mudou... O que temos agora? Agora nós temos a informação, nós 

passamos, eu faço parte do Conselho de Cidadãos de Hamamatsu, eu faço parte do Conselho 

de Estrangeiros Cidadãos da Prefeitura de Hamamatsu. O que faltava? Faltava informação 

para os pais. Qual era a informação? A informação era: leve seu filho num especialista, leve 

seu filho para fazer um diagnóstico correto em vários, para ter primeira, segunda opinião 

médica, para depois autorizar essa criança ir para essa sala especial. Porque antigamente, 

como esses pais não tinham essa informação e não falavam o idioma, essas crianças 

automaticamente iam para essas salas. Coisa que não acontece mais, hoje. Hoje nós temos 

alguns projetos... com o tempo o governo japonês também... com muitos apoios e subsídios, 

fizeram vários centros de reabilitação, escolas para essas crianças que realmente têm algum 

distúrbio de TDAH. Alguns centros especializados para atendimento a essas crianças, como o 

Kirare Hamamatsu, o Tsunagô, que têm funcionários, psicólogos, psiquiatras brasileiros 

inseridos nesses grupos. Então facilita muito mais a comunicação das crianças e dos pais, os 

exames, a reabilitação. Por outro lado, a campanha de informação foi muito maior, nós 

começamos a debater o assunto, a fazer seminários, a tentar explicar para os pais como é o 

funcionamento aqui no Japão, que é muito diferente do Brasil, sim, tem apoio, tem tudo 

certinho aqui, o Japão investe muito nisso, mas o que falta é um profissional brasileiro ou que 

pelo menos fale o idioma português, que possa trabalhar legalmente no Japão, para fazer esse 

exame, porque nós não temos isso. Nós temos o suporte que são de psicólogos e psiquiatras, 
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mas eles trabalham não como médico oficial para dar o diagnóstico da criança, porque eles 

não falam o idioma e a lei japonesa não permite. Então o que acontece, quando a criança é 

diagnosticada com o TDAH, ela vai para esse centro de suporte de atendimento onde as 

psicólogas brasileiras trabalham, e elas, juntamente com o médico, a tradutora e a família 

chegam a um diagnóstico aproximadamente, que isso deu uma diferença muito grande no 

número de crianças com distúrbio. Isso é muito importante deixar claro. Essa porcentagem 

enorme (porque era enorme na época) eu acho que os japoneses era em torno de 2%, 1,9% e 

os brasileiros chegaram a quase 7%. Então era um número exagerado, e esse foi o motivo das 

pesquisas começarem a acontecer aqui no Japão. Feito pela nossa Comunidade, feito pelo 

nosso governo também. Hoje, o que acontece, hoje os pais estando mais bem informados, 

quando um professor fala essa criança tem algum distúrbio, vamos levar para o médico, para 

saber, para fazer os exames. Os pais o que fazem: eles pedem para esperar, para eles tomarem 

uma posição e, geralmente, procuram o Conselho, o Consulado, o Conselho de Cidadãos, o 

Kirare, pega todas as informações e vai procurar as clínicas, os locais que podem fazer esse 

exame para constatar ou não que a criança tem algum distúrbio. Isso é muito importante. Nós 

temos aqui na cidade de Hamamatsu um local que chama ―Rupiro‖. Então agora, a partir de 

uns anos, os pais procuram esses locais, que têm pessoas sérias trabalhando e pedem ajuda. 

Como eu estava falando, o Rupiro é um centro geral, tipo um posto de atendimento central na 

cidade de Hamamatsu, e que tem tradutores, profissionais que trabalham com isso, apenas 

para atender os estrangeiros. Isso melhorou muito para separar quem realmente tem algum 

distúrbio e quem não tem o distúrbio e o problema é de comunicação, saber falar japonês, 

saber se expressar. Isso confunde um pouco na hora do diagnóstico e por isso que, hoje em 

dia, nós aconselhamos os pais a não aceitar diretamente as condições da escola e procurar 

ajuda até ter uma posição segura de que a criança realmente tem alguma dificuldade. Hoje em 

dia, depois do problema do tsunami, que nós tivemos em 2011, que realmente mais famílias 

foram embora, a maioria das crianças, hoje, estudam em escolas japonesas. Mudou um pouco, 

antigamente elas iam para a escola brasileira, hoje não, as crianças vão para escola japonesa. 

Com isso, nós abrimos várias classes de reforço escolar para o japonês e para português, 

porque reforço escolar é para a criança ir melhor na escola japonesa e não passar a imagem 

que tem uma deficiência, sendo que é uma dificuldade, é diferente. A criança se desenvolve 

melhor na escola japonesa, e hoje em dia nós temos um número muito mais baixo de 

diagnósticos de TDAH entre os brasileiros. Isso foi um grande passo, um grande avanço. E 

por outro lado, o português por quê? Porque o português como língua de herança, nós estamos 

na quarta geração, que são os filhos dos que vieram 30-20 anos atrás. Essas crianças já 
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nasceram no Japão, essas crianças vivem na comunidade japonesa e só falam o japonês. O que 

tem acontecido: essas crianças estão perdendo a comunicação dentro de casa e, com isso a 

criança perde a identidade. Essa criança é tratada como estrangeira no Japão, nasceu no Japão, 

não fala o idioma do seu país, nunca foi para o Brasil. Então, na cabecinha dessas crianças, 

elas pensam: ―eu sou japonesa‖. Isso confunde e a cabecinha da criança também confunde e 

nós temos vários problemas socioemocionais e que também era levado como TDAH. A 

criança era meio rebelde, a criança era meio impulsiva, a criança tinha baixa autoestima, a 

criança não queria estudar. Então, nisso os professores não eram bem preparados e achavam 

que a criança tinha algum distúrbio e não é verdade. Então, isso também foi uma mudança 

que teve nesses últimos anos, isso contribuiu muito para diminuir o número dessas crianças 

diagnosticadas erroneamente como TDAH, autismo, dislexia, hiperativismo, tudo. Isso foi 

muito importante porque percebemos que o problema era de idioma, de linguagem, de 

comunicação, socioemocional, e que não tem muito a ver com o problema de TDAH, do 

autismo, é um problema mais para depressão, para autoestima, para algo assim. Isso fez com 

que o número de crianças diagnosticadas caiu, tanto que teve casos de pais que mudaram de 

Estado para a criança poder sair da classe especial, porque a partir do momento que a 

Prefeitura faz uma carteirinha de deficiente, de criança especial, você não consegue mais sair 

desse paradigma, disso... Então, os pais mudavam de Estado para poder tirar a criança da sala 

especial e outra coisa, a sala especial, conforme a criança ia crescendo, ia percebendo que era 

uma classe de crianças especiais e ela não era especial. Então ela acabava regredindo, acabava 

sofrendo, entrando em depressão. Por causa disso, porque na classe especial não faz 

amiguinhos, não participa do contexto da escola, dos eventos, de muita coisa que a escola 

normal faz, eles não conseguem participar. Então, a criança começava a se sentir excluída, ela 

já era excluída da sala, dos amiguinhos, ela se sentia muito mais excluída conforme fosse 

ficando maior. Conforme fosse entendendo o significado daquilo. Então isso mexeu com o 

psicológico de muitas crianças, nós temos hoje em dia muitas crianças fazendo terapia por 

conta disso, por conta desse problema. Então, esses anos, que foram passados com esse 

problema, aproximadamente 5 anos, foi muito triste porque você via essas crianças normais 

passando por esse problema, como se fosse uma criança especial. Então isso aconteceu. Hoje 

nós estamos tomando outro rumo. 

>>  

A diferença foi positiva porque agora nós temos profissionais brasileiros trabalhando 

em conjunto com alguns médicos para poder ter um diagnóstico melhor e, também, quando 
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tem um profissional brasileiro da área, os pais ficam mais tranquilos porque entende o idioma, 

e tem mais confiança no profissional brasileiro que no profissional japonês. Outra coisa, teve 

alguns casos de os pais, quando você faz essa carteirinha, você recebe uma ajuda financeira 

mensal do governo, e teve o caso de alguns pais colocarem as crianças nessas salas apenas 

para receber essa ajuda financeira. Isso nós tivemos também, lamentavelmente. Então, ficou: 

as crianças que realmente tinham algum tipo de deficiência; as crianças que não tinham 

nenhum tipo de deficiência mas eram consideradas como se tivessem, mas na verdade seriam 

problemas de idioma; e a outra, seria o problema dos pais que por uma grande ganância 

preferiam que os filhos ficassem nessa sala porque recebiam uma verba do governo, uma 

verba boa. Então, praticamente eram esses três casos que aconteciam. Agora, atualmente, a 

maioria das crianças está estudando em escola japonesa, uma boa parte. As classes especiais 

estão cada vez mais vazias porque nós temos feito um trabalho de informação muito grande, 

porque eu não acho justo também essas crianças viverem essa vida limitada porque os pais 

não tiveram informações e eu acho que isso está melhorando muito no Japão. Foi um passo 

muito importante. O governo também, o nosso governo aqui representado pelos Consulados, 

governo é difícil em qualquer lugar e aqui também não é diferente não, mas nesse caso eles 

ajudaram bastante, apoiaram as pesquisas que as profissionais do Brasil vieram fazer, então eu 

acho que isso foi muito importante para a gente estar vivendo essa realidade aqui agora. 

P: Uma questão que eu queria fazer é se o governo é descentralizado e independente 

em cada Estado e Município. 

Não chega a ser independente. É por jurisdição, no Japão é dividido em três 

Consulados e uma Embaixada. Então, nesse caso a Embaixada é o órgão superior. A 

Embaixada teve a iniciativa e passou para os Consulados e teve um financiamento de uma 

Empresa que é multinacional, que tem aqui no Japão e no Brasil, que é a Mitsui Bussan, que é 

uma empresa de ferro, e que financiou essa pesquisa. Então, foi muito importante porque, 

nesse caso, a Embaixada pediu e a Mitsui Bussan pagou, e três vezes por ano as profissionais 

vinham do Brasil para cá, para pesquisar as famílias e os Consulados fizeram o trabalho de 

campo, de arrumar as pessoas, ver aonde tem o maior foco, fazer um perfil. Então essa parte 

foram os Consulados que fizeram. 

P: O Conselho em Hamamatsu parece bastante atuante. 
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É, porque aqui em Hamamatsu tem muitos brasileiros. Então, os brasileiros cobram, e 

a partir do momento em que você passa a ser uma conselheira do Conselho de Cidadãos de 

Hamamatsu do Consulado de Hamamatsu, você tem uma responsabilidade com a 

Comunidade. E a Comunidade cobra. Nem sempre dá para fazer tudo o que a gente pretende, 

o que a gente quer fazer, porque é um trabalho voluntário. Mas tudo o que é pedido, nós, são 

12 conselheiros, todo mundo trabalha em prol disso. Aqui no Japão, em Hamamatsu, por ser 

uma cidade onde tem o maior número de brasileiros no Japão, como cidade e não como 

Estado. Como Estado é Toshigui-Ken. Isso fez que abrisse um Consulado aqui, há 10 anos 

atrás, onde o Conselho foi aberto também, porque antigamente não tinha e ficou muito mais 

fácil para atuar nessas áreas de ajuda, pesquisa e trabalho. 

P: Quanto aos índices atuais, do número de diagnósticos, já existe essa informação? 

Sim, nós temos essa informação, mas é informal e não posso passar isso. Eu posso te 

passar mais ou menos, mas o gráfico certinho eu não posso. Mas, se você tiver alguma coisa 

assim, mais específico que você quiser falar, perguntar, eu posso procurar me informar, mais 

ou menos o que pode ser passado para você. 

P: No início da entrevista, você falou sobre os primeiros casos diagnosticados. Eles 

puderam ser revertidos? Quais informações você tem? 

A maioria das crianças daquela época continuou sendo tratada como autistas. Não foi 

revertido, a maioria, acho que 90% acabaram fazendo esse processo de continuar... E, pela 

minha experiência, pelo que eu converso com outras pessoas da mesma área, naquela época, 

aquelas crianças que foram tratadas como com algum tipo de distúrbio, elas estudaram até o 

Ensino Fundamental II, porque não tinham estímulo, não tinham intenção, não tinham 

vontade nenhuma de continuar o ensino médio, porque foram totalmente desmotivadas. 

Então, naquela época as crianças que saíam da escola japonesa, elas iam direto trabalhar na 

fábrica (kaisha) como dekasseguis, igual aos pais. Agora, vendo a mudança, depois dessa 

fase, nós temos alunos indo para a faculdade. 

P: Isso já é uma realidade? Já está acontecendo? 

Isso já é fruto do trabalho de pesquisa que foi mudando a cabeça dos pais, e aquelas 

crianças que naquela época... hoje já seriam formados... passaram 20 e poucos anos e agora na 

atualidade... há 5 anos atrás, em Hamamatsu, teve a primeira feira de educação para 
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brasileiros, onde eram passadas as primeiras informações sobre a universidade. Sobre as 

escolas técnicas e as universidades. Porque os pais que não falavam japonês, não entendiam 

como funcionava para inscrever o seu filho em uma universidade, procurar um curso nas 

universidades que tem aqui, não sabia sobre valores, como é feito. O que nós fizemos... 

Hamamatsu foi pioneira em organizar uma feira de educação para os brasileiros, onde foram 

convidadas as universidades japonesas, com tradutores. Eles tinham um estande com pessoas 

brasileiras que poderiam fazer a tradução. Tínhamos também o estande dos bancos para 

informar sobre empréstimo estudantil, que aqui no Japão também tem e é uma maravilha. E os 

pais não entendiam por quê? Os pais falavam português, os filhos falavam japonês. Os filhos 

queriam ir para a faculdade, os filhos entendiam como se inscrever na faculdade, mas os pais 

não. Então nós tivemos que fazer isso... e até hoje nós temos. Eu lembro, o primeiro dia foi 

um domingo, nós tivemos 1490 visitas, tinha gente... brasileiros, que vinham de outros 

estados para pegar essa informação porque os filhos queriam ir estudar em uma universidade. 

Isso para entender a dificuldade dos idiomas tanto o português como o japonês. Isso está 

prejudicando as crianças brasileiras aqui. Então por isso que hoje eu sempre bato na mesma 

tecla: os brasileiros precisam de informações porque como eles não falam o japonês, a 

maioria, então é difícil dar uma boa educação para os filhos. 

P: Mas fica contraditório, porque, como temos a cultura japonesa que valoriza muito 

os estudos e esses primeiros dekasseguis não conseguiram aprender o idioma, foi por causa da 

quantidade de horas de trabalho? 

Não, eu sou uma prova viva disso. Eu vim para o Japão há 30 anos atrás para trabalhar 

em fábrica. Não... infelizmente a nossa cultura brasileira é que estuda pouco. Aqui na minha 

cidade o governo japonês é maravilhoso a ponto de oferecer vários cursos gratuitos, vários 

horários, material, tudo de graça para os brasileiros aprenderem o idioma. Hoje, os 

vietnamitas, indonésios, filipinos falam o japonês muito bem, menos os brasileiros e os 

peruanos. Então, isso não é que o governo, a comunidade, não, não é isso... isso não é 

verdade, oferece até muito, mas o interesse dos brasileiros, culturalmente, não é pessoa que 

vai estudar. Eu falo isso porque nós, eu que sou de São Paulo, é diferente, nós moramos numa 

metrópole grande, onde nossos pais tinham a comunidade na Liberdade... é uma coisa... Os 

brasileiros que estão aqui, a maioria vem lá do Pará, do Amazonas... então é muito diferente o 

dia a dia, o jeito de pensar, não estou discriminando, não é isso, mas é que... a diferença de 

cultura dentro do Brasil, entre os estados, é diferente. E aqueles dekasseguis, aqueles nikkeis 

que moravam distante trabalhando na roça não tiveram tempo de estudar, eles vieram com 
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essa mentalidade... sem dominar, sem ser totalmente alfabetizado em português, como 

dominar um segundo idioma... Tem um pensamento de ―meu pai e minha mãe foram do 

Japão, não falam português até hoje e viveram.‖ Então, a mentalidade é essa... Você vê que 

não é falta de oportunidade não, trabalhar todo mundo trabalha. No Brasil as pessoas 

trabalham muito mais do que aqui. Tem pessoas em São Paulo que andam 2-3 horas de ônibus 

para ir e voltar do trabalho. Aqui não, a empresa te pega na porta de casa, na ida e na volta. 

P: Isso poderia explicar a situação de, mesmo após os diagnósticos errôneos, a família 

preferir manter a criança nessa condição para continuar recebendo o recurso adicional do 

governo. 

Sim, sim, sim... isso é 100% certo. Há anos atrás tivemos famílias que falavam assim: 

ah não, meu filho estudando até o fundamental II é o suficiente. Tem que ir pra fábrica ajudar 

na despesa da família. Então, isso é lamentável... Hoje nós estamos num país de primeiro 

mundo mas para quem está no Brasil a mentalidade é muito diferente, dão muito mais 

importância para os estudos do que aqui. Então, tudo isso influenciou para esses diagnósticos 

errados... os pais aceitavam... as intérpretes que eram contratadas não falavam português bem 

porque no Brasil os dekasseguis falavam japonês porque aprenderam com o avô, com a avó, e 

não porque frequentaram uma escola. Chega aqui, só porque fala japonês quer trabalhar de 

intérprete, só que não fala o português bem... 

P: E tem termos técnicos que precisam de conhecimento. 

Isso, então não consegue... a comunicação é terrível... agora melhorou porque nesses 

centros como Kirare, Tsunagô, tem um profissional brasileiro que entende do assunto, ele não 

pode dar o diagnóstico final porque a lei japonesa não permite, mas ele auxilia, explica 

direitinho como funciona. Então, isso melhorou muito. 

P: Isso contribuiu bastante porque ele fala tanto com a família como com o 

profissional que está avaliando, fechando o diagnóstico. 

E às vezes eles explicam detalhes para os pais que são muito importantes... isso 

melhorou bastante, é muito positivo, mas não dá pra dizer que zerou, não é isso, nós temos 

muitas crianças com distúrbios ainda, mas esses casos foram sanados quase 100%. Eu faço 

parte de um Projeto grande no qual nós atendemos 60 crianças e, dentro desse Projeto, nós 

temos mais um projeto chamado chouchou (borboleta em português), que trabalha o 
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socioemocional. O que trabalha o socioemocional: as crianças que têm dificuldades com 

autoestima, depressão, sofreu bullying, algum problema familiar, então eles frequentam o 

chouchou para se revigorar, ficar mais forte e poder continuar a vida tranquilamente. Então o 

chouchou funciona para cuidar um pouco do coração dessas crianças para não chegar a um 

ponto de depressão, de komori, que é uma síndrome nova. O chouchou serve para isso... 

estamos avançando nesse processo de cuidado com a criança. Então não foi essa coisa de tem 

8% das crianças com autismo e está bom. Não, todo mundo se moveu, correu atrás, não é um 

problema rápido de resolver, mas deu um salto... arrumando várias coisinhas foi fazendo tudo 

junto melhor. 

P: Fica evidente que ter um Consulado na cidade, próximo, e ter um Conselho atuante 

é o que dá essa possibilidade, porque acompanhando é possível perceber que o governo vai 

tentar resolver o que interessa para o Japão, para os cidadãos japoneses. 

Não, nem sempre... o governo japonês né? O governo brasileiro serve para nós que 

somos do Conselho... a gente vê o problema, os pais trazem o problema, a gente traz, a gente 

assiste, acompanha os problemas. A Banca leva para o Consulado e nós temos reunião 

mensalmente, e falamos ―olha nós temos esse problema para ser resolvido, em que vocês 

podem ajudar?‖ Por exemplo, a parte de relações exteriores a gente pode ajudar, a parte com o 

governo, do prefeito. O Conselho procura profissionais e como viabilizar esses projetos, 

resolver esse problema, porque geralmente os conselheiros são pessoas que têm contato com 

muitas pessoas, de muitas áreas. Eu faço parte da área educação, então eu conheço muitas 

pessoas da área da educação, eu procuro alguém da área e falo que estou com um problema e 

pergunto como eu posso resolver, como que a gente pode fazer, então tem tal fulano, tal 

ciclano... vamos fazer uma reunião, vamos entender, vamos ajudar... e assim funciona. Mas eu 

acho assim: o Conselho do Cidadão é um ponto muito importante para as coisas acontecerem 

aqui, porque sem ele, para a comunidade chegar até o Consulado, é um caminho longo. Então, 

facilita muitas coisas. Por isso que os Conselheiros vivem muito com a comunidade, são 

pessoas que estão próximas, ali no dia a dia, porque se não for assim, a gente não fica sabendo 

dos problemas. 

P: Quando você estava falando da cultura, fiquei pensando em minha pesquisa. A 

maneira como as famílias chegam ao Japão depende de como ela emigra. Se há muita 

dificuldade, se há muito sofrimento, significaria que a adaptação será mais difícil? 
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Olha, eu vou te explicar uma coisa que é bem diferente. Na época em que cheguei no 

Japão era uma época que não tinha nada do Brasil, lojas brasileiras, shoppings, restaurantes, 

nada, meios de comunicação, revistas, não tinha... Hoje em dia não, nós temos revistas, 

jornais, internet, temos vários restaurantes, produtos brasileiros, temos de tudo o que tem no 

Brasil, nós temos aqui hoje em dia. Então, o brasileiro vem do Brasil, e outra coisa, a maioria 

dos que estão no Japão, já vieram uma ou duas vezes, então quando vem já não sofre mais. 

Mas quem está vindo pela primeira vez, que são pouquíssimas pessoas, quem vem por 

empreiteira, financiada a passagem, essas pessoas são as piores, as que sofrem mais, por quê? 

Porque elas ficam à mercê de uma empreiteira, de uma agência de trabalho, nem sempre têm 

emprego para começar rapidamente, e essas pessoas ficam dentro de tipo de república da 

empreiteira, mas sem salário porque aqui no Japão eles não são mensalistas, eles são horistas, 

ganham por hora. Então, às vezes traz pouco dinheiro, porque quem vem para cá já está numa 

situação difícil, então com esse dinheiro precisa comprar o futon para dormir, panela, comida, 

e, com isso, vai quase todo o dinheiro que a pessoa traz do Brasil. Se ela for uma pessoa 

deslumbrada, ela vai gastar, gastar, gastar e, depois, ela trabalha 30 dias, e vai receber depois 

de 20 dias, quer dizer fica 70 dias sem salário e, outra coisa, quando recebe o salário tem 

dívida da passagem para pagar. Então, quando você recebe, recebe uma quantia pequena, 

então se você não entender esse processo, vir muito despreparado, sem dinheiro, é difícil. E as 

pessoas chegam aqui no Japão, veem muita novidade, então tem que se preocupar com isso. 

Agora, as pessoas que vêm e que têm a família aqui, que vêm com a passagem paga é 

diferente, porque se não tem emprego aqui, eu vou, eu mudo, aqui as pessoas mudam muito 

de emprego, de uma cidade para outra, então não tem problema algum. Você veio para o 

Japão, fica na casa de um irmão, de um tio, tem emprego na cidade, se não tem você muda de 

cidade e vai trabalhar o mais rápido possível, onde o salário vem mais rápido. Quando receber 

o salário não tem dívida, não tem problema algum. Agora, se você não tem dinheiro, não tem 

emprego, é complicado. Agora, quando você vem com passagem paga e tem algum contato 

aqui é bem mais fácil. O salário japonês é alto, o custo de vida aqui está mais baixo que o 

custo de vida no Brasil. Isso é diferente. E a qualidade de vida daqui é melhor. Na minha 

época não tinha comida brasileira, então a gente sofria com alimentação, sofria com querer 

comprar açúcar no supermercado e comprar sal. Hoje em dia isso não existe. Se você quiser 

comprar obentou brasileiro tem, se quiser ir a uma churrascaria brasileira tem, tudo... Mesmo 

vindo para o Japão a pessoa não sofre, é importante vir com dinheiro, com passagem paga no 

Brasil, com dinheiro, no mínimo mil dólares, para passar o primeiro mês, empregado, para 

poder alugar apartamento, colocar as coisas dentro do apartamento e, também, com boa saúde, 
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porque tem muitas pessoas que vêm com saúde debilitada e depois não consegue trabalhar 

aqui e aí as coisas vão ficando ruins. 

P: É que, infelizmente, quem faz a escolha de ir para o Japão é por falta de opção no 

Brasil e já está com uma situação financeira comprometida e vai numa situação não muito 

favorável. 

E também muitas agências enganam os brasileiros, ficam iludindo muito e isso é 

perigoso, mas hoje em dia, no normal, não sofrem tanto mais. Sofrem as crianças, porque os 

pais não perguntam para as crianças se querem vir para outro país e elas acabam vindo sem 

manifestar a vontade. 

P: Segundo você relatou, a convivência dentro da Comunidade é bacana. E em relação 

à convivência com os japoneses como é? É difícil? 

Não, é difícil, é difícil por quê? É o idioma. Porque, quando você não fala o idioma, 

não tem como fazer uma amizade com o outro lado. E o brasileiro tem aquele jeito de gostar 

de festas, barulho... E aqui no Japão é inadmissível isso. A cidade onde eu moro é uma cidade 

bem rígida, por quê? Porque há 20 anos atrás os brasileiros abusaram demais. Então a 

população se revoltou, eles se revoltaram, se reuniram e colocaram regras rígidas. Por 

exemplo, aqui no Japão se separa o lixo e brasileiro coloca tudo misturado. Então agora a 

Prefeitura cobra uma multa de quem misturar o lixo, de 3.000 dólares. E eles acham a pessoa 

que jogou... Nessa parte Japão é sugoi. Eles acham a pessoa e cobram 3.000 dólares. Houve 

muitos acidentes de brasileiros embriagados dirigindo e agora eles vão presos. Antigamente 

não ia preso, perdia uns pontos na Carteira de Habilitação e só. Hoje não, você tem que pagar 

uma multa de 5.000 dólares, isso se for um acidente mais brando, agora se for mais grave é 

prisão. Então, infelizmente, os brasileiros não entenderam os avisos e agora o governo 

colocou regras mais rígidas e agora dói no bolso e as pessoas têm que cumprir. 

P: É de novo a questão da cultura. 

É cultura, mas por outro lado nós temos... Hamamatsu é uma cidade que tem muito 

japonês que fala português, muitos japoneses que gostam da nossa comunidade. 

P: Existe integração na cidade, então... 
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Sim, sim, eu sou uma professora de PLE, que é Português como Língua Estrangeira. 

Eu ensino para japoneses e eles estudam porque gostam da nossa comunidade. É muito 

interessante e uma coisa que me marca muito é ver o que os japoneses falam do Brasil. 

Porque se pergunta para brasileiro, só fala mal, que Brasil é perigoso e tal. Agora se pergunta 

para o japonês, ele fala que o Brasil é lindo, que as pessoas se amam... Então é diferente... eu 

tenho um aluno que já foi para o Brasil 7 vezes e ele ama o Pará. Ele sabe tudo sobre o Pará, 

ele gosta de samba, faz parte da escola de samba e sabe tudo sobre a cultura do Pará. Eu tive 

que estudar sobre os outros Estados do Brasil depois que comecei a dar aulas. Os japoneses 

são muito receptivos... Este ano nós teríamos as Olimpíadas e Hamamatsu iria acolher alguns 

atletas paraolímpicos e os japoneses começaram a estudar português para poderem ser 

voluntários. Eu tenho na classe vários japoneses que estudam porque querem ser voluntários 

nas Olimpíadas. No nosso Projeto, nós temos japoneses que dão aulas de japonês para 

crianças e falam português. Então é uma questão de cultura... é bem diferente. 

P: E como foi a sua preparação para trabalhar com educação? 

O meu caso foi meio diferente, meio por acaso. Eu vim para o Japão, eu trabalhei em 

fábrica, fui dekassegui. Depois de um tempo, eu saí do emprego e recebi uma proposta para 

ser secretária de um escritório de jogador de futebol. O dono do escritório era um jogador 

brasileiro que morava no Japão e a esposa dele que era brasileira lecionava português. E eu fui 

para ser faxineira, para fazer umas coisas básicas e teve um dia que ela (a esposa) ligou para 

mim e falou que estava indo viajar e não poderia dar aula e perguntou se eu não poderia ir no 

lugar dela. Eu falei ―Eu? Eu nunca dei aula na minha vida‖. E ela falou ―faz isso, isso e isso 

que dá certo‖ E eu fui. Essa foi primeira vez e daí toda vez que precisava ela me pedia para ir 

ser substituta dela. Eu fui substituta por um ano. No segundo ano ela falou que ia parar de dar 

aula e então a NHK, uma estatal japonesa, perguntou se eu gostaria de ser professora. Eu 

perguntei se ele achava que eu seria capaz e ele respondeu ―olha você deu aula um ano. O 

importante é ser nativa.‖ Daí eu comecei a estudar e daí para frente foram chegando coisas 

novas e estou aqui... já faz 12 anos. É uma história diferente. O japonês me ajudou. O fato de 

falar japonês me ajudou, senão eu não poderia. Mas eu sempre estudei japonês, sozinha, 

depois que eu vim para o Japão. Minha mãe é brasileira e o meu pai é japonês, mas nunca se 

falou japonês em casa. Quando eu vim, eu era jovem, mas me incomodava não entender o que 

eles falavam. Eu comecei a estudar palavras e tudo eu perguntava... foi indo e aí eu já me 

virava com as coleguinhas japonesas que trabalhavam comigo... eu ia passear com elas e 

assim foi indo... meu japonês ficou fluente. Depois eu comecei a estudar kanji (escrita mais 
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avançada), porque eu achei que deveria estudar... eu não sei todos, e assim foi... Eu me tornei 

professora por acaso. 

P: Também tem a sua postura, a comunicação, fazer a mediação e a sua preocupação 

em relação aos brasileiros 

Eu vim para o Japão e casei em 2001. Meu filho nasceu em 2002, aqui no Japão. Mas 

eu me divorciei, e quando eu me divorciei, meu filho ficou morando com a minha mãe no 

Brasil. Depois que eu me estabilizei, ele veio morar comigo e eu via a dificuldade que ele 

passou e isso foi uma experiência péssima para mim e meu filho. E por causa do meu filho 

começou esse Projeto, e que hoje está onde está, mas por causa do meu filho. Eu tenho essa 

posição por causa do que aconteceu comigo. Eu vivi isso. E quando ofereceram a sala especial 

para o meu filho eu não deixei. 

P: Chegaram a oferecer sala especial para seu filho? 

Ah! ofereceram, porque o Guilherme nasceu no Japão, mas ele não falava japonês 

quando chegou aqui na 5ª série do ensino fundamental I. 

P: Então ele estudou no Brasil de 1ª a 4ª Série? 

Isso, isso... ele teve que aprender o japonês, ele não falava nada. Hoje ele está no 

último ano do ensino médio, o japonês está fluente, o inglês também... ele teve que se virar. E 

se Deus quiser vai para a faculdade. 

P: E ele estudou em escola brasileira? 

Sim, ele estudou em português. Eu me preocupo muito com essas crianças daqui. 

Hoje, a primeira aluna do Projeto, que começou o ensino fundamental I, II, ensino médio, 

tudo dentro do Projeto. E no ano passado ela entrou na faculdade japonesa. Então foi a 

primeira aluna do Projeto que conseguiu ir até a faculdade. Fora as outras crianças que 

chegaram até a faculdade. Não foram do nosso Projeto, mas conseguiram através do nosso 

suporte. Então eu acho isso muito importante. Eu acho assim... que eu acho que todo mundo 

tem que ajudar um pouco essas crianças. Elas já largaram tudo no Brasil, a família, os avós, os 

amigos. Eu falo para os pais: ―vocês brigam com as crianças, falam para estudar muito, mas 

elas são guerreiras, elas são vencedoras. Você está há 30 anos no Japão e não fala japonês, o 

seu filho chegou há 2 anos atrás e virou seu tradutor particular.‖ Então, as crianças são 
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guerreiras, eu acho que tem que ter esse cuidado e não abandonar. Quando aconteceu esse 

caso dos autistas eu falei não, não é assim, não pode ser. Daí nós começamos a trabalhar com 

informações, as mães começaram a me procurar, a procurar os outros conselheiros, e nós 

começamos a fazer os seminários e a cobrar do governo, e isso teve um resultado positivo. 

Porque se a gente tivesse deixado, estaria todo mundo na sala especial hoje. E pelo lado 

japonês, o governo também tem interesse em que esse negócio seja solucionado porque o 

valor que eles pagam, o subsídio que eles pagam para cada estrangeiro que está nessa sala é 

altíssimo. Então, se solucionar esse problema, para eles também é vantajoso. Por isso que 

todo mundo se juntou para resolver. 

P: Você pesquisou, foi atrás, não ficou esperando, acomodada. 

Acho que é do meu perfil sabe? Sempre fui assim xereta, sempre gostei de saber das 

coisas. Quando eu vim para o Japão, minha mãe era contra, mas eu queria saber o que tinha 

no Japão. Eu vim sozinha e sem saber falar uma palavra de japonês. Eu lembro que eu tinha 

pouco dinheiro. Eu acho que é da pessoa sabe? 

Eu sempre falei para o Embaixador: ―esquece os pais que eles não vão mais estudar 

japonês, se não estudou até hoje, não vai... A gente tem que projetar essas energias e esses 

recursos para as crianças porque é uma nova geração, senão vai passar 30 anos e eles vão 

estar igual aos pais.‖ 

Então, acho que agora o pessoal está entendendo e agora vai... Eu acho que olhando 

assim, ao todo, eu acho que foi rápido, foi até rápido... mas, aquela coisa, quando juntou todo 

mundo numa tarefa: vamos fazer, vai acontecer e um cobrando o outro, porque um dependia 

do outro para continuar. Foi assim: a Embaixada arrumou o patrocínio, o patrocinador 

arrumou as pessoas no Brasil, que vinham duas, três vezes por ano pesquisar essas crianças, a 

parte daqui, de pegar informações, eu ia atrás de outras mães, ia lá para Okinawa. Falavam lá 

tem, tem família lá, eu ia... por quê? Porque as crianças estavam sendo tratadas como 

deficientes. É muito sério isso. 

E aqui em Hamamatsu nós temos muitas professoras que visitam o Projeto e eu falo 

para elas sobre os brasileiros. Eu falo: ―se você quer ser uma boa professora leia um pouco 

sobre a cultura dessas crianças para entender por que elas brincam, por que elas ficam 

andando na sala de aula.‖ Porque o brasileiro é isso... não é porque ele é um hiperativo, 

disléxico... é que o brasileiro brinca na aula, não tem jeito... E tem uma ou outra que vem 
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fazer estágio aqui com a gente. Tem muito profissional bom, como tem aqueles que não são 

tão bons, como é em todo lugar. Nós temos professores que, às vezes, liga pra gente e fala: 

―professora, tem um aluno aqui que não aprende, não tem jeito, ele pode ir no seu Projeto?‖ 

As próprias professoras fazem propaganda, porque a criança vindo no Projeto, ela melhora na 

escola, é melhor para a professora e a criança se sente mais valorizada, mais participante. 

P: Esse segmento do aspecto emocional é fabuloso. 

É sim, quando a profissional apresentou a proposta eu pensei que seria bom, mas é 

muito bom... Eu encaminho, a criança frequenta por uns 6 meses... a criança vai e volta 

outra... volta falando super bem. Eu tive um aluno que eu nunca esqueço... ele era totalmente 

problemático... não falava, usava o cabelo na testa porque ele não queria falar com ninguém, 

ele não queria nem olhar. E hoje eu preciso falar para ele parar porque está demais. Ele 

brinca, corre com todo mundo, beija todo mundo. Antes, para dar a mão, ele não dava... hoje 

ele aceita abraço... a gente abraça, brinca. Para ver como mudou, a autoestima dessa criança 

melhorou... então esse trabalho do socioemocional está fazendo um progresso maravilhoso 

aqui. 

Hoje, nós temos 3 pontos nesse Projeto: 1) Reforço escolar; 2) Português como língua 

de herança (escrever-ler-interpretar); e 3) socioemocional (com muitos alunos). 
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APÊNDICE C — Sínteses de vídeos sobre Autismo no Japão 

A seguir são apresentados resumos de vídeos postados em plataforma de acesso 

público relacionados com o tema do diagnóstico de autismo e distúrbio emocional de crianças 

brasileiras filhas de trabalhadores no Japão.  

1) Autismo no Japão (TEA) – Documentário do CIATE 

O Centro de Informação e Apoio ao Trabalhador no Exterior – CIATE foi criado em 

1992, na cidade de São Paulo (SP). Sociedade civil que presta serviços de apoio a membros 

da comunidade nipo-brasileira relacionados à atuação profissional no Japão. 

O documentário foi produzido em parceria com o Consulado-Geral do Brasil em 

Nagoia, totaliza 12:22 minutos de apresentação com depoimentos do Cônsul Geral do Brasil 

em Nagoia Nei Futuro Bitencourt; da psicóloga Kyoko Nakagawa, que explica sobre a 

dificuldade do diagnóstico; e da educadora Otila Kawano, que trabalha em escola brasileira 

no Japão. O documentário aborda, inicialmente, o conhecimento da alta incidência de 

diagnósticos e as queixas de professores de escolas japonesas. As profissionais de psicologia e 

educação entrevistadas no vídeo explicam sobre a dificuldade do diagnóstico, da influência da 

família, das salas especiais, do desenvolvimento das crianças e do potencial latente que todas 

possuem. 

Link do vídeo
18

: <www.youtube.com/watch?v=pM4a5fZtUCg&list=PLp5N3CHqSLS-

s0elLH1k2LeadAnTsZABg&index=1>. 

 

2)   Autismo no Japão – Canal Talita Cumi 

O canal da brasileira Talita Cumi, na plataforma de vídeos do YouTube, foi criado em 

época anterior à série que trata do tema autismo, e tem como objetivo apresentar o cotidiano 

de uma família brasileira em diversas situações vividas no Japão. O conteúdo da série com 4 

vídeos, transcrito neste apêndice, apresenta o processo de avaliação para diagnóstico de 

autismo do próprio filho. Os títulos dos vídeos antecipam seu conteúdo. 

Vídeo 1/4 – Contando a descoberta do autismo 
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Talita relata que chegou ao diagnóstico de autismo do filho quando ele ainda não tinha 

completado 3 anos de idade. As suas observações do comportamento do filho foram o início 

até chegar ao diagnóstico. Ela percebeu algumas reações diferentes da criança e, conversando 

com uma amiga cuja filha tinha sido diagnosticada, ―concluiu‖ que o filho era autista. Depois 

disso, como continuava em dúvida, conversou com várias outras mães conhecidas. Na época 

tentou conversar com o marido sobre esse assunto, mas ele não aceitava falar sobre a questão. 

A mãe comenta nesse vídeo que essa situação de os pais não aceitarem é bastante comum em 

outras famílias que passaram pelo mesmo problema. No vídeo ela comenta que, ao completar 

3 anos de idade, o filho não falava nada e não demonstrava interesse na ação. Tentando 

explicar que não estava comparando o filho, ela diz que foi uma criança muito calada, mas, ao 

mesmo tempo, afirma que mesmo quietas as crianças interagem, enquanto o filho não focava 

a atenção em nada e não atendia às solicitações lhe que eram dirigidas. Lembra que a fala era 

o que mais a preocupava e, como já estava pesquisando muito, observava todo o 

comportamento do filho, nos mínimos detalhes, e percebia que o menino tinha muitas manias 

e sempre seguia um ritual para sair e para voltar para casa. Diz que, como já tinha visto, 

seriam ―coisas‖ do autismo. Contou que desconfiou que o filho era surdo e o levou para fazer 

exame, como o resultado foi além do normal e ela continuava preocupada, tentou conversar 

com o marido, que a proibiu de falar sobre o assunto. A mãe foi ao hospital e, com o auxílio 

de uma tradutora, conseguiu explicar tudo o que vinha observando no filho e o médico 

concordou com ela que havia algo de errado e, por conta disso, fez um encaminhamento para 

um hospital especializado. Talita contou que a consulta foi bastante demorada e o médico fez 

muitas perguntas sobre a criança. Enquanto ela conversava com o médico, uma especialista 

aplicava os testes no menino. Ao final da consulta, com o resultado dos testes, o médico 

explicou que, como não existe um exame específico, o diagnóstico era feito baseado em 

observação, informações das pessoas próximas e testes, e nesse sentido era um desafio definir 

o diagnóstico. Mas, pelo que conversaram, pela própria experiência profissional e por aquilo 

que a mãe descreveu, ele concluiu que a criança tinha autismo e um outro problema no 

desenvolvimento. A mãe pergunta ―é autismo?‖ e o médico diz que sim... e explica que, além 

do autismo, havia um distúrbio no desenvolvimento intelectual, apesar de o menino ser muito 

inteligente. Por esse motivo, a criança demora mais para aprender e o autismo atrapalha ainda 

mais. Talita falou que, quando ouviu o diagnóstico, ficou triste, mas ficou muito, muito 

aliviada porque o que ela mais queria era poder ajudar... não importava o que fosse... com 

aquele diagnóstico ela ficou aliviada e feliz por ter certeza e por poder ajudar o filho. No final 

da consulta, o médico fez uma carta de encaminhamento para providências junto à prefeitura. 
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Link do vídeo
19

 1/4: <https://www.youtube.com/watch?v=4pdkDBlfW3M&list= 

PLp5N3CHqSLS-s0elLH1k2LeadAnTsZABg&index=4>.  

 

Vídeo 2/4 – Contando para o marido a descoberta do autismo 

Depois de refletir sobre a melhor maneira de contar para o marido, especialmente após 

a discussão do casal sobre o assunto, ela decidiu escrever uma mensagem por aplicativo e 

enviar para que o marido lesse enquanto estava no trabalho e, dessa maneira, tivesse um 

tempo para analisar e refletir sozinho sobre a situação. Ela contou que o marido respondeu a 

mensagem e fez algumas perguntas. Conversaram em casa e o marido aceitou a situação de 

modo consciente e, além disso, ele conseguiu lidar com as providências posteriores de uma 

maneira melhor que ela, que por vezes esquece das limitações do filho e o trata de maneira 

―normal‖, faltando um pouco mais de paciência do que uma criança ―comum‖. Talita relata 

que, desde que soube do diagnóstico, o pai tem acompanhado e participado de tudo o que se 

relaciona com o filho, como consulta, terapia e tudo o que é necessário. Finalizou afirmando 

que o objetivo do casal é ajudar o filho integralmente. 

Link do vídeo
20

 2/4: <https://www.youtube.com/watch?v=qq1P14qkXIs&list= 

PLp5N3CHqSLS-s0elLH1k2LeadAnTsZABg&index=6>.  

 

Vídeo 3/4 – O que o governo japonês faz pelos autistas 

Nesse terceiro vídeo da série, Talita relata que levou a carta de encaminhamento dada 

pelo médico e entregou na creche onde o filho tinha uma vaga reservada e, ao mesmo tempo, 

a mãe foi à Prefeitura para os procedimentos de reconhecimento do filho como autista no 

Japão e definição do grau do transtorno. Ela relata que a classificação do autismo no Japão é 

feita pelas letras A (forte), B (médio) e C (leve). Junto da letra, tem a indicação do nível de 

gravidade na escala de classificação. Após a avaliação feita na prefeitura, foi confeccionada 

uma carteirinha contendo foto da criança e a classificação do nível da deficiência. Essa 

carteirinha é renovada a cada 2 anos após nova avaliação e deve ser apresentada a todos os 

profissionais de saúde pelos quais a criança é atendida, pois assim é examinada de modo 
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diferenciado se apresentar algum comportamento fora do padrão. Com a apresentação desse 

documento, a família recebe outros benefícios e conta, também, com ajuda financeira a cada 4 

meses. Esse valor é depositado diretamente aos pais e outro valor bem menor é depositado em 

nome da criança. Esses recursos são garantidos pelo governo do Japão. A mãe comenta que 

acha muito significativo, muito bom e ajuda muito. Com a carteirinha de autismo da criança, a 

família tem desconto no aluguel, pois o apartamento onde moram é do Estado, também tem 

desconto no valor do imposto pago anualmente (bem caro!) e tem ajuda em transporte de táxi 

ou no combustível. Talita fala que fica muito satisfeita porque é uma ajuda, um 

reconhecimento que o país está tendo com essa condição. Ela completa dizendo que tem 

desconto no pedágio e nos impostos do veículo, além da gratuidade vitalícia em assistência 

médica, odontológica, terapia e acompanhamento de profissional da saúde. 

Link do vídeo
21

 3/4: <https://www.youtube.com/watch?v=s_IU6Ng-Rfk&list= 

PLp5N3CHqSLS-s0elLH1k2LeadAnTsZABg&index=3>.  

 

Vídeo 4/4 – As creches que o Ryan vai 

No último vídeo da série sobre autismo, a mãe informa que o filho frequenta creche 

normal e diz que existem creches especiais e escolas especiais. Ela diz que é assim na 

província onde a família mora e que em outros estados pode ser diferente. Relata que optou 

por matricular o filho em creche normal e tinha a expectativa de que ele poderia se 

desenvolver automaticamente convivendo normalmente com outras crianças. Como a 

carteirinha garantia o direito de uma professora especial em creche normal, ela achou que 

seria suficiente, porém, com o tempo, percebeu que a profissional seria para monitorar e 

acompanhar as crianças ―especiais‖ a fim de evitar incidentes. A mãe conta que percebeu que 

o filho precisaria de atividades especiais para se desenvolver e por isso procurou atendimento 

em um centro especializado e subsidiado pelo governo japonês. Ela falou que ficou muito 

satisfeita com o acompanhamento nesse centro e descreveu como um atendimento 

excepcional, integrando a creche normal com a especial, além de manter um contato constante 

e próximo com a família.  
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Link do vídeo
22

 4/4: <https://www.youtube.com/watch?v=ZRSF108t49k&list= 

PLp5N3CHqSLS-s0elLH1k2LeadAnTsZABg&index=5>.  

 

3) Autismo na minha vida / no Japão – Canal Flor do Oriente 

Mãe inicia o vídeo falando que vai tratar de um assunto difícil porque é sobre a 

própria família. Ela conta que as primeiras informações sobre autismo foram assistindo a um 

programa de televisão. Disse que achou parecido com o comportamento do filho e por isso foi 

pesquisar sobre o assunto na internet, fez um teste que encontrou e concluiu que o filho seria 

autista. A criança estava com 2 anos e meio. A mãe o levou ao médico onde foi feito o 

processo de avaliação e ao final foi concluído pelo especialista como autismo. Ela falou que 

começou o tratamento logo após o diagnóstico e que o governo japonês oferece todos os 

tratamentos que a criança precisa e concede os benefícios de acordo com o grau do autismo. 

Depois da definição do grau, a criança recebeu uma carteirinha para ter acesso aos auxílios a 

que tem direito como passagem no transporte público e entrada em parques. No caso relatado, 

o processo de avaliação para o diagnóstico foi feito em 7 meses, sendo que os procedimentos 

foram realizados por vários profissionais conjuntamente por escola e hospital. Após o 

diagnóstico, o médico recomendou que a criança estudasse em escola brasileira e, desse 

modo, dos 3 aos 7 anos, a criança aprendeu em português sendo que, durante essa fase, 

enfrentou problemas de preconceito. A mãe conta no vídeo que o governo paga pelo 

tratamento de autistas e explica que não recebe dinheiro, mas que todas as despesas de saúde 

são pagas pelo governo. Depois de sair da escola brasileira, a criança passou a estudar em sala 

especial de escola japonesa, sendo que nessa sala são 4 alunos para uma professora. A mãe 

contou que é uma professora especial, que estudou para isso, ensinando crianças especiais. 

Segundo a mãe, o filho gosta bastante da escola e está feliz. Ela falou que foi junto com ele 

em um passeio e achou o máximo porque a professora ensina as crianças a comprarem o 

ticket da passagem para o transporte, compraram lanches na loja de conveniências e 

aprenderam a lidar com situações diversificadas durante o passeio. 

 

Link do vídeo
23

: <https://www.youtube.com/watch?v=DTylBquqg_w&list= 

PLp5N3CHqSLS-s0elLH1k2LeadAnTsZABg&index=18>.  
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4) Autismo no Japão – Partes 1 e 2 – Canal Japão é doce mas não é mole 

A mãe grava vídeo e publica nesse canal que aborda várias questões relacionadas a educação 

das crianças no Japão. A mãe relata que o filho estava com 2 anos e meio e ficou no Brasil 

com a avó enquanto ela trabalhava no Japão, durante um período de 3 anos em que ela viajou 

várias vezes ao Brasil e retornando para o Japão. Quando a criança estava com 4 anos, 

começou a frequentar a escola no Brasil e, segundo a mãe, começaram os problemas pois a 

escola começou a reclamar com a avó sobre o comportamento do menino, inclusive, 

comentando que seria melhor consultar um médico. Quando o filho estava para completar 5 

anos, a mãe o levou para o Japão e o matriculou em uma creche japonesa. Segundo relato da 

mãe, passados 2 meses, os profissionais da creche pediram para ela levar o filho para ser 

avaliado porque havia algum problema com ele. Após 5 meses, a criança foi matriculada no 1º 

ano do primário e, logo no início das aulas, a mãe foi chamada à escola por causa do 

comportamento da criança. Ela contou que foram vários chamados à escola até que pediram 

para ela levar a criança ao médico. Durante a longa consulta, a mãe lembrou e contou sobre as 

brincadeiras, os episódios dele batendo a cabeça no chão e na parede. Falou que o filho não 

expressava sentimentos, nem mesmo de dor. O médico sugeriu que a criança seria autista e 

recomendou que a mãe lesse e pesquisasse sobre o assunto. A mãe relata que foi se 

convencendo de que o filho poderia ter autismo e ocorreu uma situação limite quando a 

criança mordeu uma professora quando ela tentou contê-lo. A mãe disse que ficou 

desesperada com essa situação e foi ao médico novamente. Após contar o ocorrido, o médico 

iniciou o tratamento medicamentoso, porém a mãe não aceitou a indicação e, depois de algum 

tempo, pediu para ele suspender os remédios. O médico conversou com a mãe e explicou que, 

se o filho não recebesse tratamento, não desenvolveria o cérebro e poderia ser muito 

prejudicado. A mãe conta que passou por um processo de compreensão e aceitação em relação 

ao tratamento e depois disso o tratamento fez efeito e o filho melhorou muito. Disse que 

aceitou e entendeu como educar e se relacionar com o filho, passou a ter mais paciência e 

calma para acompanhar e orientar a criança. Disse que, após 2 anos e meio de tratamento, 

houve bastante evolução no comportamento da criança e, no final, a mãe recomenda que as 

mães que passam pelo problema procurem ajuda médica porque faz muita diferença. 
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Link do vídeo
24

 Parte 1: <https://www.youtube.com/watch?v=LIl1gZbZdVQ&list= 

PLp5N3CHqSLS-s0elLH1k2LeadAnTsZABg&index=21>.  

Link do vídeo
25

 Parte 2: <https://www.youtube.com/watch?v=JdJV6ENU1GQ&list= 

PLp5N3CHqSLS-s0elLH1k2LeadAnTsZABg&index=22>.  
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