
História e desafios de uma 
Biblioteca 

Biblioteca Susana Ventura – 

Osaka - Japão 



Expatriados 

 

 

 

     ? 



Português como Língua de Herança 

 

 

 Língua Estrangeira 

 

 

 Língua de Herança 



Escolas no Japão 

 

Escola pública japonesa 

 

Escolas internacionais com ênfase nas línguas e 
culturas dos países de origem dos pais 



O sonho de uma biblioteca 

 

A ideia era ter uma minibiblioteca para crianças 

 

Pais brasileiros não costumam ter livros em casa 

 

Ideia começou com doações e algumas compras 
em 2012 e reuniu até o início de 2017 cerca de 
200 livros 

 



Biblioteca Inspiradora 

 

 

Biblioteca Patrícia Almeida em Nova York, ligada à 
ONG Brasil em Mente – existiu entre 2010 e 
2018, conhecida por Luzia Tanaka a partir de 
2016. 

 

Funcionava pelo correio, beneficiando-se de tarifas 
amigáveis e cobrava mensalidade dos pais. 



Luzia Tanaka e o Projeto Construir 

Em Osaka 

Fundado em setembro de 2009 

Atende famílias de brasileiros na região e ministra cursos 
de português para crianças e jovens brasileiros (6 a 18 
anos) – em média 30 a cada ano 

Ênfase no acolhimento e socialização numa sociedade em 
que o trabalho monopoliza o tempo dos trabalhadores 
e famílias 

Aulas uma vez por semana, eventos festivos, 
acampamentos e excursões (com a presença dos pais)  



Como montamos a biblioteca atual em 
24 meses, a partir do convite feito  

 

Doações com curadoria 

 

Resolução do problema de transporte 

 

Construção da imagem – Lucia Hiratsuka e 
Roberta Asse 

 







Construção do Acervo 

 

Etapa 1 

 

Etapa 2 

 

Etapa 3 

 

Etapa 4 

 

 

 



Inauguração e acervo 

 

Inauguramos em 21 de março de 2019, com 1500 
livros para crianças até 12 anos 

 

Há 600 livros a caminho e 200 aguardando 
embarque 

 

Continuaremos até alcançar 3000 livros de 
qualidade para o acervo 

 

 



Próximos passos 

 
Estamos construindo Canal Youtube – OsakaLê – Canal da 

Biblioteca Infantil Susana Ventura 
 
Contamos com ajuda de um bibliotecário de São Paulo (João 

Garcia Neto) para catalogação básica 
 
Vamos procurar empresas que nos ajudem – não contamos 

com qualquer apoio, seja no Japão, seja no Brasil 
 
Estamos levantando custos para começar empréstimo por 

correio conforme a biblioteca que nos inspirou 
 


