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Ministério do Esporte estuda implantar projeto-piloto do Segundo Tempo no Japão 

 

Segunda, 24 Outubro 2016 14:37 

 

O ministro Leonardo Picciani, o cônsul-geral do Brasil no Japão, Marco Farani, e o 

secretário nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social, Leandro Froes, 

visitaram nesta segunda-feira (24.10) a Escola Opção, na cidade de Joso, no Japão, para 

discutir a possibilidade de implantação de um programa-piloto voltado para brasileiros que 

vivem no exterior. 

Foto: Chico de Gois/ME 

 

A escola tem 110 alunos brasileiros, que permanecem no local das 6h às 18h ou 

19h, enquanto os pais trabalham nas fábricas da região, de segunda-feira a sábado. A 

diretora do estabelecimento, Mayumi Uemura, explicou que os filhos de brasileiros têm 

muita dificuldade de aprendizado no Japão, sobretudo pelo idioma. Alguns até tentaram 

estudar em escolas japonesas, mas desistiram ou por causa da língua ou por bullying. 

Além disso, há um problema: as escolas japonesas funcionam das 8h às 16h, e grande 

parte dos brasileiros trabalha 12 horas diárias e não tem com quem deixar seus filhos. 

As escolas brasileiras seguem o currículo do Ministério da Educação, mas não são 

reconhecidas pelo governo japonês. Mayumi, que chegou ao Japão em 1991 e também 

trabalhou em fábricas, declarou que os jovens têm dificuldades de lazer e de 
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relacionamento com os japoneses. Para minimizar esse problema, o consulado brasileiro 

promove alguns campeonatos esportivos escolares entre brasileiros e japoneses. 

Picciani conversa com a diretora da Escola Opção sobre alternativas para os estudantes brasileiros. 
(Foto: Chico de Gois/ ME) 

 
O ministro Picciani disse que é preciso que o governo pense também nas 

comunidades que vivem no exterior. "O Brasil deveria ter algum tipo de ação mais efetiva 

com esses cidadãos. Nesse sentido, o esporte tem um papel fundamental de 

aproximação de pessoas e pode, inclusive, gerar o sentimento de nacionalidade", 

declarou. 

Mayumi disse que entre os jovens há um problema com relação a essa questão do 

nacionalismo, uma vez que muitos não se enxergam como brasileiros, mas também não 

se sentem japoneses. 

Picciani adiantou que buscará formas legais para estender programas como o 

Segundo Tempo a brasileiros que vivem no exterior. E o Japão poderia funcionar como 

piloto. De acordo com o cônsul Marco Farani, há 30 mil jovens brasileiros vivendo no 

Japão atualmente. "O Japão, por conta dessa transição das Olimpíadas, tem 

demonstrado um grande interesse em interagir conosco. Fico muito feliz com essa 

possibilidade de estender nossos programas escolares para o exterior." 
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O secretário Leandro Froes disse que uma das possibilidades é introduzir o jiu-jitsu 

como uma das disciplinas esportivas para brasileiros no Japão. Essa modalidade 

esportiva tem muitos adeptos naquele país e muitos professores brasileiros. No domingo 

(23.10), inclusive, o ministro e o secretário participaram, em Saitama, de uma etapa do 

Grand Slam de jiu-jitsu. 

 

 

Chico de Gois, do Japão 

Ascom - Ministério do Esporte 

Acompanhe as notícias do Ministério do Esporte no Twitter e no Facebook. 

Fonte: http://www.esporte.gov.br/index.php/ultimas-noticias/209-ultimas-noticias/57019-

ministerio-do-esporte-estuda-implantar-projeto-piloto-do-segundo-tempo-no-japao 

 

 

 

  

https://twitter.com/minesporte
https://www.facebook.com/MinisteriodoEsporte?fref=ts
http://www.esporte.gov.br/index.php/ultimas-noticias/209-ultimas-noticias/57019-ministerio-do-esporte-estuda-implantar-projeto-piloto-do-segundo-tempo-no-japao
http://www.esporte.gov.br/index.php/ultimas-noticias/209-ultimas-noticias/57019-ministerio-do-esporte-estuda-implantar-projeto-piloto-do-segundo-tempo-no-japao
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NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016, NÃO HOUVE NOTÍCIAS 
PUBLICADAS NO SITE DO MINISTÉRIO DO ESPORTE SOBRE O PROGRAMA SEGUNDO 

TEMPO 

 


