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AÇÕES E CIRCUNSTÂNCIAS DO GOVERNO EM 
TORNO DE SITUAÇÕES MULTICULTURAIS

(UM CASO DA CIDADE DE NAGOYA, PROVÍNCIA 
DE AICHI) 

SOBRE O PLANO DE PROMOÇÃO DE 
MULTICULTURALIDADE DA CIDADE DE 
NAGOYA 

Toshihiro Hayashi

Introdução 

A província de Aichi está localizada na parte central do Japão, sendo a mais populosa 

entre as prefeituras da região de Chubu, a quarta maior população do Japão, e densidade 

populacional a quinta no país. A indústria está prosperando há muito tempo e é famosa 

pelo fato de que existem muitas empresas relacionadas a automóveis, incluindo a 

Toyota Motor Corporation.

Por isso, desde que a Lei de Controle de Imigração foi alterada, em 1990, o número 

de trabalhadores estrangeiros, principalmente na indústria manufatureira, continuou 

a aumentar, e o número de residentes estrangeiros na província de Aichi subiu para 

234.330 pessoas, representando 3,1% da população total do distrito (7.523.031 pessoas. 

De acordo com a seção de estatísticas da prefeitura de Aichi "população de Aichi [A 

partir de 1 de julho de 2017. População calculada]). 

Olhando para o número de residentes estrangeiros na província de Aichi por 

nacionalidade (local de origem), 52.919 pessoas do Brasil (representam 22,6% do total), 

46.861 da China (20,0%), 34.514 das Filipinas (14,7%), 33.047 da Coreia do Sul. (14,1%), 

21.105 do Vietnã (9,0%), 7.598 do Peru (3,2%) , assim, a província é caracterizada pelo 

maior número de brasileiros. Dentro da província de Aichi, o maior número de residentes 
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estrangeiros está na cidade de Nagoya, a sede do escritório da prefeitura, sendo que, 

no final de 2016, foram contabilizadas 72.683 pessoas, representando cerca de 3,2% da 

população da cidade. Portanto, na cidade de Nagoya, para as pessoas de diferentes 

nacionalidades e grupos étnicos poderem reconhecer as diferenças culturais umas 

das outras e construírem um relacionamento pacífico, enquanto conviverem como 

membros da sociedade local, foi criado, em 2012, como uma diretriz para medidas de 

coexistência multicultural, o Plano de Promoção de Multiculturalidade da cidade de 

Nagoya ("Primeiro Plano"). Além disso, em 2016, com o fim do período de planejamento 

do 1º Plano, criamos o 2º Plano de Promoção de Multiculturalidade da cidade de Nagoya, 

com um período de planejamento de 5 anos do ano fiscal de 2017 até o ano fiscal de 

2021, que está em vigor atualmente.

　Este Segundo Plano de Promoção de Multiculturalidade da cidade de Nagoya, 

baseado no Plano Geral da Cidade de Nagoya, é um plano individual que esclarece 

o princípio e o modo de pensar da cidade para promover a Multiculturalidade. A 

promoção deve ser realizada de forma abrangente e sistemática, tentando ser coerente 

com os esforços relacionados a cidadãos estrangeiros em outros planos individuais e 

afins. Portanto, apresentaremos o conteúdo deste Segundo Plano de Promoção de 

Multiculturalidade da cidade de Nagoya. 

1. Estado atual e principais questões da cidade de Nagoya 

(1) Aumento de residentes estrangeiros 

Na cidade de Nagoya, o número de residentes estrangeiros diminuiu devido à 

recessão mundial, que começou com o Quebra de Lehman, em 2008, e o impacto do 

Grande Terremoto do Leste do Japão, mas começou a aumentar novamente a partir 

de 2015. Além disso, no país, o número de estrangeiros residentes no final de junho 

de 2016 era de 2.307.388, o maior de todos os tempos, e espera-se que continue a 

aumentar no futuro. Por isso, para que novos estrangeiros que se mudarão ao Japão 

possam viver em segurança e tranquilidade, é necessário que todas as informações 
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regionais sejam transcritas em várias línguas, que sejam oferecidas oportunidades 

para aprendizagem da língua japonesa e apoio à vida cotidiana com assistência 

médica e de bem-estar.  

(2) Tendência de assentamento de residentes estrangeiros 

Olhando para a relação do número de residentes estrangeiros pelo estado de 

residência na cidade de Nagoya, separando por status de residência, há o "residente 

permanente", "residente permanente especial", "colono", "cônjuge japonês", "cônjuge 

de residente permanente”, que representam 62,9% do total dos residentes estrangeiros 

(Figura 1). 

Figura 1 - Número de residentes estrangeiros e tempo de permanência na cidade de Nagoya por 
status de residência.
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Além disso, no Questionário sobre Cidadãos Residentes Estrangeiros da cidade de 

Nagoya, do ano de 2015, sobre a carreira das crianças após a conclusão do ensino 

fundamental, as respostas mais frequentes foram: “Gostaria de me matricular no 

ensino médio do Japão”; “Eu gostaria de adquirir qualificações em várias escolas e 

escolas vocacionais e tornar o emprego vantajoso”; “Quero conseguir um emprego no 

Japão”. Incluindo as próximas gerações, existem muitos residentes estrangeiros que 

desejam morar por longos períodos no Japão (Figura 2). A partir disso, é necessário fazer 

esforços não só para o apoio à vida convencional, mas também para que os residentes 

estrangeiros se envolvam na comunidade local por iniciativa própria e tenham uma 

vida confortável.

Figura 2 - Levantamento do questionário de cidadão estrangeiro sobre o curso após a graduação 
do ensino médio. 
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(3) Diversificação de residentes estrangeiros 

O número de residentes estrangeiros por nacionalidade e área da cidade de 

Nagoya é de 22.056 pessoas, (30,3%) da China, seguido pela Coréia, Filipinas, Vietnã 

e Brasil. Além disso, em Nagoya, existem pessoas oriundas de 140 nacionalidades e 

uma Região, e a nacionalidade está se diversificando (Figura 3).

Por essa razão, aprofundar a compreensão da multiculturalidade é uma questão 

para que todos os cidadãos reconheçam os direitos humanos fundamentais e as 

diferenças culturais. 

Figura 3 - Porcentagem de residentes estrangeiros na cidade de Nagoya por nacionalidade. 
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Neste plano de promoção, pretendemos desenvolver a ideia convencional de 

"apoiar estrangeiros" e desenvolver políticas com base no ponto de vista de que "eles 

trabalharão juntos e apoiarão uns aos outros em uma relação de igualdade" (Figura 4). 

Figura 4 - Diagrama conceitual de medidas.

A fim de refletir essas três políticas em medidas, nós as organizamos como mostrado 

na Figura 5, e planejamos a direção da política básica da cidade de Nagoya. Além 

disso, para cada desenvolvimento de políticas do plano, mostramos concretamente 

os projetos que visam medidas, os objetivos das medidas, a direção das medidas e os 

projetos de desenvolvimento de medidas. 

Criar uma sociedade que 
aproveita a diversidade 

Para auxiliar nas etapas I [Criação de uma Base de Vida] e II [Criar uma 
comunidade que todos possam participar], será feita ações para que todos 

se aprofundem no entendimento da convivência multicultural.

Surgimento da Cidade Multicultural onde é possível 
aproveitar das diversidades.

Criação de Base de vida

Para que os cidadãos estrangeiros 
possam participar da comunidade 

local e ter uma vida confortável, será 
prestado serviços: de apoio à 

aprendizagem da língua japonesa, 
seguro, saúde, bem-estar, etc., para 

que seja possível criar uma base para 
a vida cotidiana.

Criar uma comunidade que 
todos possam participar 

Para que os cidadãos estrangeiros 
possam participar ativamente na 

comunidade, como fazendo par dela, e 
para que possa se destacar junto aos 
cidadãos japoneses, será feito uma 

promoção para participação à 
comunidade.
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Objetivos 
Fundamentais

Criação de uma cidade multicultural onde é possível aproveitar das 
diversidades e onde qualquer cidadão possa viver seguro e tranquilamente.

{Melhorias de 
Folgas 

Promocionais 

(1)  Folgas 
Promocionais 

na Agência 

(2) Colaboração 
entre a região e 

organizações 
relacionadas}

Medidas direcionais (guias) I

Medidas direcionais (guias) II

Medidas direcionais (guias) III

Medidas Fundamentais 1

Medidas Fundamentais 2

Medidas Fundamentais 3

Medidas Fundamentais 4

Medidas Fundamentais 5

Medidas Fundamentais 6

Medidas Fundamentais 7

Medidas Fundamentais 8

Medidas Fundamentais 10

Medidas Fundamentais 9

Construção de uma Base de Vida

Criar uma comunidade que todos 
possam participar 

Promoção da participação de cidadãos 
estrangeiros às comunidades locais

Criação de uma região segura e tranquila

Criar uma sociedade que aproveita a 
diversidade 

Sensibilização para as comunidades locais

Ativação de uma cidade que aproveita as 
diversidades

Oferecer as informações da região 
em multilínguas

Suporte à aprendizagem sobre a língua  e 
sociedade japonesa

Residência

Trabalho

Educação

Seguro, Saúde e Bem-estar

Figura 5 -Direção da política básica

Entre as dez políticas básicas, particularmente no que diz respeito à "educação" 

listada na política básica 5, o cenário que as medidas almejam, o objetivo das medidas, 

a direção das medidas, os negócios para desenvolver as medidas são mostrados a 

seguir: 
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•  O cenário que as medidas almejam 

O fornecimento de informações multilíngues sobre o sistema educacional e o 

sistema de apoio ao aprendizado do idioma japonês são substanciais, e que os pais 

de estudantes estrangeiros infantojuvenis compreendam o sistema educacional 

japonês. E é um cenário em que os estudantes estrangeiros são motivados a 

dominarem o japonês e se adaptarem à vida escolar no Japão. 

• O objetivo das medidas 

Índice Status atual (Ano Fiscal 2016) Valor alvo (Ano Fiscal  2021) 

Porcentagem de cidadãos estran-
geiros para os quais "Não há pro-
blema particular na educação".

43.5% 60.0%

• A direção das medidas 

 Medidas relativas à educação : Fornecer informações sobre o sistema 

educacional aos pais: 

Criação de uma versão em língua estrangeira (6 idiomas) de informação sobre 

matrícula e informação sobre a frequência escolar. 

 Medidas relativas à educação : Aprimoramento do apoio à 

aprendizagem: 

Operação do "Centro de Consulta Educacional do Idioma Japonês", "Aulas 

iniciais intensivas de língua japonesa", operação das "aulas de orientação da 

língua japonesa", colocação de professores para ensinar japonês, colocação de 

instrutores de aprendizagem das línguas nativas, realização de "aulas de língua 

japonesa para crianças", Curso de método de ensino para estudantes crianças 

que requerem instrução da língua japonesa, promoção de apoiadores de 
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estudantes estrangeiros infantojuvenis, compreensão da situação das crianças 

que não frequentam a escola. 

 Medidas relativas à educação : Responder a crianças que não 

frequentam a escola: 

Compreensão da situação das crianças que não frequentam a escola e esforços 

para promover a frequência escolar.

 Medidas relativas à educação : Orientação de carreira: 

Orientação de carreira para crianças estrangeiras e seus responsáveis.

• Os negócios para desenvolver as medidas 

Embora os projetos para desenvolver políticas sejam especificamente descritos 

de medida  a medida , o comitê de educação é responsável pelo aumento do 

apoio de aprendizagem que corresponde a uma medida . No Japão, por exemplo, 

não há instituição que permita que os alunos aprendam inglês criando aulas como 

ESL, para alunos que não têm o inglês como língua materna nos EUA, portanto, em 

particular, é necessário dar suporte para o ensino de japonês para estrangeiros que 

não entendem a orientação japonesa. Portanto, com base nesse Plano de Promoção 

de Multiculturalidade, o Conselho de Educação firma o seguinte sistema de apoio 

(Figura 6). 
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Diagrama esquemático

Palestrante 
de 

orientação 
da língua 
japonesa 

(31 escolas)

Centro de aconselhamento de língua japonesa (suporte e 
orientação de língua japonesa, divulgação de informações, 

consulta de inscrição)
Tutores para 

aprendizagem do 
idioma materno

Filipino (8 Escolas)
Português (7 Escolas)
Mandarin (15 Escolas)

Aulas iniciais 
intensivas de 

língua 
japonesa (2 

salas de aula)

Aulas 
Convencionais 
de Orientação 

da Língua 
Japonesa (16 

salas de aula)

Transliteração
Despacho de 
Interpretação

Patrulha de 
Orientação
(Todos os 
distritos)

Resumo das Aulas iniciais intensivas de língua japonesa
Principais conteúdos da 

orientação
Japonês Elementar, estilo de vida escolar básico japonês

Estudantes estrangeiros 
infanto-juvenis alvos

Estudantes Infanto-juvenis que não sabem nada da língua Japonesa (Vagas: 15)

Período de Orientação
Cerca de 3 Meses (sem limite de tempo), durante as férias: a princípio realiza-se
5 dias/semana, período matutino (9:15~12:40)

Local
Miyamae Elementary School (distrito norte), Toukai Elementary School (distrito 
porto)

Orientador Instrutor de planejamento, orientador e assistente

Candidatar
Cadidate-se no Centro de Aconselhamento de educação da Língua Japonesa 
através da Escola. (Conforme necessário)

Figura 6 - Projetos realizados pelo Conselho Educacional da cidade de Nagoya1 

Conclusão 

No sentido da promoção multicultural na cidade de Nagoya, em termos do objetivo 

da cidade de realizar "a cidade cheia de charme e vitalidade", a existência de cidadãos 

com diversas origens culturais torna-se a fonte da vitalidade da cidade, pois, ao se 

misturarem essas diversas culturas, cada cidadão está se colocando como importante, 

como aquele que cria charme e vitalidade em Nagoya. Para isso, a fim de promover 

a coexistência multicultural com o crescente número de residentes estrangeiros no 

futuro, criou-se o "Plano de Promoção da Multiculturalidade da Cidade de Nagoya". 

Promoveremos a proteção dos direitos humanos dos cidadãos estrangeiros, com foco 

1  Conselho Educacional da Cidade de Nagoya "Apoiando os estudantes que precisam de orientação em japonês no ano 
fiscal de 2017"
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no aumento do charme e revitalização da região, globalização regional, planejamento 

urbano seguro, com o objetivo de criar uma cidade que seja fácil para todas as pessoas 

viverem. A Diretoria de Educação, a Secretaria de Turismo Cultural, a Administração da 

Juventude Infantil, a Secretaria de Saúde e Bem-Estar, a Secretaria da Economia Civil,  

propomos que várias organizações relacionadas com o escritório da área trabalhem 

juntas para promover tudo isso. 

 ※ Propostas de questões para discussão 

• No estado em que você mora, por favor, investigue que tipo de medidas estão 
sendo feitas para a coexistência multicultural, dê vida a este fórum e compartilhe 
suas opiniões sobre os esforços de cada estado. 

• Aqui, apresentamos um artigo com foco nas medidas de educação, mas que 
tipo específico de apoio está sendo feito na educação de filhos de estrangeiros que 
estão vindo para o Brasil? Por favor, indique sua opinião sobre como fazê-lo. 

• O Plano de Promoção de Multiculturalidade da cidade de Nagoya visa 
desenvolver a ideia convencional de "apoiar os estrangeiros" e desenvolver medidas 
que "trabalhem juntas e apoiem umas às outras em um relacionamento igualitário". 
Por favor, indique a sua opinião sobre este ponto de vista. 
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