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RESUMO 

O presente trabalho investiga a koroniago – variedade linguística decorrente do contato 

entre a língua japonesa e a língua portuguesa no contexto imigratório brasileiro – numa 

perspectiva sociolinguística, buscando evidenciar, através de obras escritas por nipo-

brasileiros, traços de nipobrasilianidade existentes nas palavras dessas produções escritas. 

Com base na localidade comum e na formação étnica dos indivíduos, propomos termos 

e/ou mudanças terminológicas tais como “nipobrasileiros”, de maneira aglutinada, bem 

como “nipopaulistas” e “nipofluminenses”, objetivando salientar a nipobrasilianidade 

intrínseca desses sujeitos no contexto dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, 

sobrelevando, também, a importância desses indivíduos para a formação identitária 

multiétnica de nosso país. Discutimos a história do Japão com ênfase na imigração 

nipônica para as terras brasileiras, assim como compendiamos fatores relevantes da língua 

japonesa, situando o leitor de nosso trabalho diante de nosso objeto de estudo: a variedade 

da língua japonesa usada por nipobrasileiros nos estados supracitados. Fundamentamos 

nossa discussão nos conceitos e efeitos do contato linguístico (HAUGEN, 1979; 

THOMASON, 2001; MUFWENE, 2004, 2008; TRUDGILL, 1986.), assim como na 

perspectiva ecológica da linguagem, ou seja, na área dos estudos de linguagem 

denominada Ecolinguística (COUTO, 2007, 2009, 2015, 2016a, 2016b; MUFWENE, 

2001, 2016; SAPIR, 2016; HAUGEN, 2016) que leva em consideração as inter-relações 

estabelecidas entre organismos de uma determinada área, seu habitat/território e as 

interações comunicativas que eles estabelecem nos diferentes ecossistemas que formam, 

entre eles, o ecossistema linguístico. Discutimos os processos de formação de uma coiné 

(SIEGEL, 1985; TRUDGILL, 1986, 2004, 2008; KERSWILL & WILLIAMS, 2000, 

2005 e 2007; KERSWILL, 2010), objetivando explicar e relacionar, de certa maneira, a 

formação da koroniago a uma coiné nipobrasileira que possui um papel identitário 

saliente para os seus falantes. A metodologia de nosso estudo se baseou no modelo de 

testes de inteligibilidade dialetal estabelecidos por Casad (1974, 2005) que permitem 

aferir a distância e/ou proximidade de variedades linguísticas inteligíveis, assim como em 

questionamentos realizados de maneira on-line, através do modelo de questionário, para 

evitar a influência do pesquisador nas respostas dos informantes. Construímos 

questionários de identidade nipobrasileira, bem como testes de inteligibilidade através 

dos quais pudemos testar o grau de compreensão e inteligibilidade dos informantes a 

respeito da variedade linguística investigada. Os resultados apontam a distância dialetal 

existente entre a koroniago no nível lexical e o japonês padrão, já que há um baixo grau 

de inteligibilidade pelos informantes japoneses nos léxicos levantados na investigação. O 

teste de inteligibilidade também corrobora com a premissa da existência latente de traços 

de nipobrasilianidade nas obras investigadas, já que os informantes nipobrasileiros 

apresentam, de modo geral, um alto grau de inteligibilidade em relação aos vocábulos 

testados. A pesquisa também logrou evidenciar que a maioria dos nipobrasileiros conhece 

o termo “koroniago”, enxergando-a como uma variedade linguística nipobrasileira com 

características sui generis, principalmente, no nível lexical, sobrelevando que a referida 

variedade vem passando por constantes mudanças com o passar do tempo.  

 

Palavras-chave: Línguas em Contato; japonês e português; Ecolinguística; koroniago; 

etnicidade em movimento; traços de nipobrasilianidade. 
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ABSTRACT 

The aim of the current study is to investigate koroniago - which is a linguistic variety 

resulting from the contact between the Japanese and Portuguese languages in the 

Brazilian immigration context - based on the sociolinguistic perspective, in order to find 

traces of “nipo-brazilianity” in the lexicon of publications written by Japanese-Brazilian 

individuals. The study has suggested terms and/or terminological changes such as “Nipo-

Brazilians”, in an collective way, as well as “Nipo-paulistas” (Japanese-descendant 

individuals born in São Paulo State) and “Nipo-fluminenses” (Japanese-descendant 

individuals born in Rio de Janeiro State) by taking into consideration the common 

location and ethnic formation of the investigated individuals. It was done in order to 

highlight the intrinsic nipo-brazilianity of these individuals in their respective states’ 

context, as well as the important role played by them in the multi-ethnic identity formation 

in Brazil. The history of Japan was herein addressed, with emphasis on the Japanese 

immigration to Brazil, to help better understanding relevant factors of the Japanese 

language and to introduce readers to our object of study, namely: the Japanese language 

variety used by Nipo-Brazilians living in the aforementioned states. The discussion was 

based on the concepts and effects of language contact (HAUGEN, 1979; THOMASON, 

2001; MUFWENE, 2004, 2008; TRUDGILL, 1986.), as well as on the ecological 

perspective of language, i.e., on the language-study field called Ecolinguistics (COUTO, 

2007, 2009, 2015, 2016a, 2016b; MUFWENE, 2001, 2016; SAPIR, 2016; HAUGEN, 

2016). This field takes into consideration the interrelationships among individuals living 

in a given area, their habitat/territory and their communicative interactions in different 

ecosystems that, together, form the linguistic ecosystem. The study also addressed the 

formation of koine (SIEGEL, 1985; TRUDGILL, 1986, 2004, 2008; KERSWILL & 

WILLIAMS, 2000, 2005 and 2007; KERSWILL, 2010) to explain and, somehow, 

associate koroniago formation with the Nipo-Brazilian koine, which plays a prominent 

role in its speakers’ identity. The adopted methodology was based on the dialect 

intelligibility testing model by Casad (1974, 2005) - which allows measuring the distance 

and/or the proximity between intelligible linguistic varieties -, as well as on a 

questionnaire - which was applied online in order to avoid researcher’s influence on 

respondents’ answers. The questionnaire about the Nipo-Brazilian identity and 

intelligibility tests were developed to test participants’ degree of understanding and 

intelligibility towards the investigated linguistic variety. Based on the results, there is 

dialectal distance between koroniago and the standard Japanese language at lexical level, 

since Japanese respondents recorded low intelligibility degree towards the investigated 

lexicon. Results of the intelligibility test have corroborated the hypothesis about the latent 

existence of nipo-brazilianity traces in the assessed publications, since Nipo-Brazilian 

participants overall recorded high intelligibility degree toward the tested words. The 

current study has successfully shown that most Nipo-Brazilians know the term 

“koroniago”, as well as that they see it as a Nipo-Brazilian linguistic variety with sui 

generis features, mainly, at lexical level, with emphasis on the fact that this variety has 

been undergoing constant changes over time. 

Keywords: Languages in Contact; Japanese and Portuguese; Ecolinguistics; koroniago; 

ethnicity in motion; nipo-brazilianity traces; Japanese immigration in Brazil. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Yúzare-ya kokage ni naite kôhii mogi 

Yo nige seshi imin omou-ya kareno hoshi 

(Hyôkotsu) 

 

Anoitecer, à sombra d’árvore choro colhendo café 

Penso no migrante que fugiu, estrela luz em prado seco 

(Hyôkotsu)2 

 

 

 

O haicai3 escrito por Hyôkotsu revela a triste realidade enfrentada pela maioria 

dos imigrantes japoneses ao chegarem nas terras brasileiras em busca de melhores 

condições de vida diante das drásticas mudanças de um Japão majoritariamente agrícola 

para um país extremamente industrializado e populoso. O programa de imigração 

estabelecido entre os governos japonês e brasileiro visou resolver dois problemas sérios 

ao mesmo tempo, já que o país nipônico enfrentava um êxodo rural de grandes proporções 

com um resultado social catastrófico como o aumento desenfreado do desemprego e 

superpopulações nos centros urbanos, enquanto o Brasil lidava com a falta de mão de 

obra barata para trabalhar, principalmente, nas lavouras cafeeiras. Contudo, a utopia dos 

imigrantes japoneses de fazer dinheiro rápido e retornar ao país de origem com capital 

para viver com qualidade se desfez, rapidamente, diante da árdua vida descoberta nas 

terras brasileiras.  

O Brasil tornou-se o país com maior número de nikkeis (imigrantes japoneses e 

seus descendentes) do mundo, possuindo uma taxa superior a 1,5 milhões desses 

indivíduos (LESSER, 2015). Entre os anos de 1900 a 1909, por exemplo, entraram em 

nosso país 861 imigrantes nipônicos cujo número aumentou em grande escala nas décadas 

seguintes: de 1910 a 1919, vieram para o Brasil 27.432 japoneses e entre 1920 a 1929 o 

número desses imigrantes teve um crescimento considerável: 58.284 indivíduos. Somente 

 
2 Nome do haicaísta: Shûhei Uetsuka (1876–1935). Fonte: Kiyotani, M. Yamashiro, J. (1992, p. 73). 
3 O haikai é a clássica arte dos pequenos poemas japoneses, uma das formas poéticas mais conhecidas e 

apreciadas no mundo. De origem nipônica, valoriza a concisão e a objetividade. São versos curtos que 

expressam não só a delicada sensibilidade oriental, mas as reações humanas ao mundo que nos cerca. É a 

arte de dizer o máximo com o mínimo de palavras. Expressão que capta um momento de experiência, um 

instante em que o simples subitamente revela a sua natureza interior e nos faz olhar de novo o observado, 

a natureza humana, a vida. Disponível em: https://cacadoresdelendas.com.br/japao/haikai-poemas-

japoneses/. Acesso em: 07 jan. 2020. 
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entre 1940 a 1949 houve uma queda abrupta de chegadas desses sujeitos, principalmente 

devido à Segunda Guerra Mundial, já que o Japão havia se aliado a países inimigos do 

Brasil nesse conflito (LESSER, op. cit. p. 44). No entanto, os japoneses continuaram a 

vir para o Brasil, formando o que é hoje a maior concentração nikkei fora do Japão.  

Os imigrantes japoneses, com o passar do tempo, espalharam-se pelo vasto 

território brasileiro, formaram colônias e associações, ajudaram na modernização das 

técnicas agrícolas locais, abriram comércios diversos e trouxeram novos métodos no ramo 

pesqueiro. Dessa forma, foram se inserindo na sociedade brasileira e, atualmente, 

constituem-se como parte integrante da cultura de nosso país.  

Assim, o modo de vida e as características desses indivíduos emergem como 

fatores relevantes para pesquisas em áreas diversas como a antropologia, as ciências 

sociais, a história, os estudos de linguagem, etc. O pesquisador, à primeira vista, logra 

perceber facilmente como as comunidades nipônicas em nosso território nacional são 

fontes frutíferas para investigações diversas, podendo captar a importância desses sujeitos 

para nossa identidade nacional. Nesse sentido, o modo de vida e a língua desses 

imigrantes florescem em meio às peculiaridades existentes nesses sujeitos híbridos que 

se encontram arredados de uma formação étnica facilmente delineável. Surge, então, o 

indivíduo nipobrasileiro (nipo-brasileiro) que não seria, somente, uma justaposição de 

duas culturas isoladas ou um produto da influência conjunta de dois países como pátria 

de origem: a transculturalidade presente na formação desses sujeitos desvela culturas que 

se transpassam e/ou despontam umas das outras (WELSCH, 1999). 

Emergem questões ainda não respondidas sobre temas relacionados aos 

nipobrasileiros e nos interessam, especialmente, as que concernem às línguas usadas por 

eles. Em nossa pesquisa de mestrado, por exemplo, intitulada “Bilinguismo e 

Bilingualidade: Análise de Redes Sociais em uma Comunidade Japonesa na Cidade do 

Rio De Janeiro” 4 , realizamos uma investigação sobre o grau de bilingualidade de 

nipobrasileiros de uma comunidade japonesa na cidade do Rio de Janeiro, logrando 

salientar, assim como Savedra (2009) comprovou em suas pesquisas com sujeitos 

bilíngues (alemão/português), que o bilinguismo é um fenômeno relativo que possui 

diferentes contornos de acordo com a trajetória de vida dos falantes e os diversos 

ambientes comunicativos onde eles se inserem em seu cotidiano. Além disso, pudemos 

levantar, através das observações de campo, outros questionamentos relacionados com a 

 
4 Cf. Carlos Neto, M.E. (2016). 
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língua japonesa falada por esses sujeitos, culminando com nosso objeto de estudo neste 

trabalho.  

Um fato, especificamente, nos intrigou sobremaneira: o pesquisador ao aplicar os 

questionários na comunidade japonesa mencionada, questionava os informantes a 

respeito de qual língua desejavam usar durante o direcionamento da aplicação: nenhum 

participante desejou usar a língua japonesa com o investigador e, a maioria deles, como 

motivo pelo qual desejava usar a língua portuguesa, mencionava, de certa maneira, que 

falavam “koroniago” ou “língua da colônia”, justificando que sua língua japonesa não era 

“padrão” e, por isso, prefeririam usar o português por pressupor que o pesquisador falasse 

um “japonês limpo”, “japonês de Tóquio” ou “um japonês diferente do deles”. Essa 

posição, em certa medida receosa dos nipobrasileiros entrevistados em relação à 

variedade que falavam, despertou nosso insight inicial para nossa tese: os indivíduos em 

questão reconhecem que a língua japonesa usada por eles é uma variedade do japonês 

padrão e, sua maioria, nomeia essa variedade da mesma maneira: “koroniago”. 

Ota (2009, p. 51) cita a koroniago descrevendo-a como uma “variante” falada 

pelos nikkeis brasileiros no território nacional, proveniente da “interferência” do 

português em diferentes níveis linguísticos. Enquanto Paiva (2011, p. 24) menciona a 

referida variedade como um “dialeto nipo-brasileiro”, destacando, também, mesmo que 

de maneira estereotipada, o contraste da pele bronzeada de seus falantes, já que cresceram 

em nosso país tropical, longe do clima temperado do país nipônico. Gadernal (2008), por 

sua vez, focaliza seu estudo na alternância de códigos realizada por nipobrasileiros de 

comunidades do estado de São Paulo, sobrelevando, de modo geral, que os indivíduos 

transitam entre códigos para enfrentar as dificuldades comunicativas e salientar suas 

identidades nipônica e brasileira. Nesse contexto, aflora a relevância de compreender essa 

variedade linguística, porém, interessa-nos visualizar, principalmente, do ângulo do 

próprio falante, a visão e a compreensão sobre sua língua.  

As pesquisas existentes no Brasil relacionadas à língua japonesa, em sua maioria, 

têm como foco o ensino do japonês como língua estrangeira, a literatura japonesa em sua 

amplitude, a tradução da língua japonesa para a língua portuguesa, bem como aspectos 

linguísticos do japonês tais como os morfossintáticos.5 Percebe-se, então, uma escassez 

 
5 Cf. Banco de dissertações e teses CAPES. Disponível em: https://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-

teses/#!/. Acesso em: 10 jan. 2020. Banco de dissertações e teses USP. Disponível em: 

https://teses.usp.br/index.php?option=com_jumi&fileid=9&Itemid=159&id=8157&prog=8022&exp=0&l

ang=pt-br&pagina=1. Acesso em: 07 jan. 2020.  
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de investigações acerca da variedade linguística falada pelos nipobrasileiros, bem como 

pesquisas que abordem o caráter étnico multifacetado desses indivíduos.  

A koroniago emerge, então, não somente como uma maneira de nomear a 

variedade linguística dos nipobrasileiros, mas também como uma expressão da 

nipobrasilianidade desses sujeitos, uma vez que, à primeira vista, pode-se notar a 

influência das culturas e línguas envolvidas nessa variedade em diferentes níveis 

linguísticos e principalmente no nível lexical.  

Destacamos a saliência do léxico na variedade estudada, já que as observações de 

campo nos conduziram a esse nível da linguagem como parte notória do objeto de estudo. 

Percebemos que, em livros didáticos destinados ao ensino de língua japonesa para 

brasileiros, há características relevantes no léxico utilizado, demonstrando, a princípio, o 

uso da koroniago também em produções escritas por nipobrasileiros6. Outro fato que 

chama a atenção é que a referida variedade não é citada como tal nos livros didáticos, ou 

seja, o aluno brasileiro não é informado que nos diálogos apresentados pelas obras 

encontrará o uso de uma variedade da língua japonesa falada no Brasil pelos nikkeis 

brasileiros. 

Compelimo-nos, então, a levantar alguns questionamentos sobre o tema em 

questão: os japoneses que cresceram no Japão e dominam a língua japonesa padrão 

(variedade falada em Tóquio) conhecem o termo koroniago e a reconhecem como uma 

variedade de contato da língua japonesa de imigração com a língua portuguesa do Brasil? 

Destacamos que usamos o termo “língua japonesa de imigração”, pois, quando os 

japoneses migraram para o Brasil uma variedade padrão do japonês não estava 

consolidada e, além disso, os imigrantes que vieram para as terras brasileiras foram 

provenientes de diversas áreas do Japão, trazendo com eles uma gama relevante de 

diferentes variedades da língua japonesa. Isso corroboraria com a hipótese de associarmos 

e propormos a referida variedade como uma “coiné nipobrasileira”, pois, a situação de 

CL e de formação dessa variedade no território brasileiro nos mostra que a koroniago 

surge através de diferentes processos linguísticos engendrados por diversas variedades 

inteligíveis do japonês da era Meiji e o contato estabelecido com a língua portuguesa do 

Brasil no território de nosso país.  

Ademais, os nipobrasileiros investigados conhecem o termo “konoriago” e a 

consideram uma variedade linguística falada por eles no Brasil? Poder-se-ia dizer que 

 
6 Explicaremos as obras utilizadas para a coleta de dados, posteriormente, no capítulo 4 “Metodologia de 

Investigação”. 
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existem peculiaridades nessa variedade de acordo com o território e as redes sociais 

(BORTONI-RICARDO, 2011, 2014) dos indivíduos que fazem seu uso? Poderíamos 

associar o uso específico de alguns vocábulos às diferenças sociais, culturais e territoriais 

dos grupos de falantes da variedade em questão? Além disso, poderíamos dizer que as 

peculiaridades existentes no nível lexical desvelam os traços de nipobrasilianidade que 

os sujeitos nipobrasileiros possuem e deixam florescer no uso da koroniago como um 

processo latente do CL e da etnicidade em constante movimento característica do modo 

de vida desses sujeitos? Poder-se-ia afirmar que a koroniago e a língua japonesa padrão, 

no nível lexical, possuem um grau de inteligibilidade próximo, ou seja, são mutualmente 

compreensíveis, apesar de apresentarem diferenças?  

Um baixo grau de inteligibilidade (CASAD, 1974, 2005) entre as línguas 

investigadas (alto grau de incompreensibilidade) revelaria uma distância dialetal entre 

essas variedades, esmiuçando, entre outros fatores, a latente variação e mudança 

linguística inerente às línguas naturais. Isso desvelaria, também, que grande parte dos 

vocábulos usados no cotidiano dos nipobrasileiros são parte integrante dos traços de 

nipobrasilianidade latentes desses sujeitos: e que a expressão desses traços é um 

instrumento de marcação de identidade e pertencimento. 

Escolhemos os estados de São Paulo e Rio de Janeiro como localidades de nossa 

investigação, pois, no primeiro estado a imigração japonesa foi bastante relevante devido 

ao seu caráter planejado, possuindo, atualmente, a maior comunidade nipobrasileira de 

nosso país. Ademais, os livros escolhidos para o levantamento lexical do teste de 

inteligibilidade de nossa investigação foram escritos por nikkeis que viveram, cresceram 

e/ou vieram como imigrantes para o estado de São Paulo. Já o Rio de Janeiro foi o local 

de nossa pesquisa de mestrado7 onde pudemos entrar em contato com inúmeras redes 

sociais de nipofluminenses, além de ser o primeiro estado na história da imigração 

japonesa para o Brasil a tentar estabelecer uma colônia desses imigrantes como opção de 

mão de obra agrícola8. 

Definimos, primeiramente, o objetivo geral de nosso estudo: investigar a 

koroniago no nível lexical em livros escritos por nipobrasileiros. Em seguida, partimos 

para os objetivos específicos de nossa investigação, a saber: 

a. Associar a variedade investigada (a koroniago) com base em sua formação e 

expressão à uma coiné nipobrasileira.  

 
7 Cf. Carlos Neto, 2016. 
8 Cf. Martins (2010); Inoue (2010, 2012a, 2012b e 2014). 
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b. Analisar o conhecimento dos informantes sobre o termo koroniago e a noção 

desses indivíduos em relação a essa variedade linguística.  

c. Comprovar através dos testes de inteligibilidade a existência de traços de 

nipobrasilianidade no léxico de livros escritos por nipobrasileiros. 

d. Testar, averiguar e comprovar a distância latente entre a koroniago e o japonês 

padrão no nível lexical através do grau de inteligibilidade dos vocábulos.  

e. Analisar e comprovar no nível lexical da koroniago o uso de vocábulos 

específicos dos nipobrasileiros do estado de São Paulo em comparação com 

os nipobrasileiros do estado do Rio de Janeiro, propondo terminologias que 

possam distinguir esses sujeitos étnicos.  

 

Embasados nos objetivos supracitados, no capítulo 1 deste trabalho trazemos à 

tona aspectos históricos do Japão intrinsecamente ligados com o processo imigratório dos 

japoneses para o Brasil. Sobrelevamos as mudanças sociais do país nipônico, as primeiras 

tentativas de imigração para o estado do Rio de Janeiro, bem como  o processo imigratório 

em massa logrado, posteriormente, para o estado de São Paulo. Além disso, trazemos um 

panorama geral da língua japonesa com o propósito de situar o leitor de nosso estudo em 

relação ao tema central investigado: esmiuçamos um pouco da história dessa língua, seus 

grafemas, questões morfossintáticas, assim como destacamos fatores relevantes sobre as 

variedades linguísticas do japonês no Japão.  

No capítulo 2, discutimos o contato de línguas, seus efeitos e fenômenos, 

evidenciando o processo de coineização e o caráter étnico em constante movimento 

relacionado com os sujeitos investigados: os nipobrasileiros. Ademais, trazemos a 

importância do léxico no contato, discorrendo sobre sua relevância diante do processo de 

CL. 

 Já no capítulo 3, abordamos a variação linguística sob a ótica da Linguística 

Ecossistêmica, articulando sobre a relação da ecologia da língua com a inerente variação 

linguística existente nas línguas naturais. Discutimos, também, a variedade linguística 

investigada, a koroniago, sobrelevando suas características como uma coiné 

nipobrasileira. 

 No capítulo 4, dissertamos sobre nossa metodologia de investigação, descrevendo 

os sujeitos participantes de nossa pesquisa. Além disso, pormenorizamos os testes 

aplicados (o pré-teste de inteligibilidade e o teste definitivo de inteligibilidade), 
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construídos com base em Casad (1974, 2005), sobrelevando os dados obtidos e as 

informações mais relevantes para nosso objeto de estudo. Explicamos, também, aquilo 

que chamamos e propomos como “traços de nipobrasilianidade” expressados no léxico 

de livros escritos por nipobrasileiros, engendrando o referido fenômeno linguístico no 

contexto de nossa investigação. Para isso, analisamos os dados dos testes definitivos, 

fazendo os levantamentos necessários para embasar as premissas levantadas.  

 Por fim, discutimos os resultados obtidos de maneira pormenorizada, destacando 

a importância de pesquisas futuras que possam continuar abarcando o tema multifacetado 

da comunidade japonesa no Brasil, destacando, sobremaneira, a relevância dos indivíduos 

nipobrasileiros para a formação étnica híbrida da população brasileira, deixando clara a 

necessidade de um olhar mais amplo sobre esses sujeitos, logrando a construção de uma 

análise que possa englobar e discutir a complexidade etno-linguístico cultural desses 

indivíduos.  
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1. LÍNGUA, TERRITÓRIO E IMIGRAÇÃO JAPONESA    

 

 

Olho para as flores, 

Olho e as flores espalham-se 

Olho as flores... 

 

Crescem as flores,  

Crescem e depois caem,  

Caem e depois... 

(Onitsura, 1660-1738) 

 

Neste capítulo discorreremos sobre a história do Japão, desde o período pré-histórico 

até o início da era Meiji: momento de extrema importância em relação à imigração 

japonesa em massa para o Brasil. Dissertaremos sobre o contexto imigratório japonês, os 

primórdios da imigração nipônica para o território brasileiro, incialmente para o estado 

do Rio de Janeiro e, mais tarde, para o estado de São Paulo – imigração programada e 

maciça que culminou com as primeiras colônias japonesas a conseguirem prosperar em 

nosso território nacional.  

Buscando situar o leitor de nosso trabalho, elucidaremos, também, de maneira 

compendiada, informações relevantes sobre a língua japonesa: um pouco de sua história, 

seus grafemas, formação lexical, ordem sintática prototípica, formação verbal, tempos 

verbais básicos, as partículas mais relevantes, bem como discutiremos questões 

relacionadas com as variedades linguísticas existentes no território japonês.  

 

1.1. História do Japão e o contexto imigratório para o Brasil  

 

  O arquipélago japonês possui uma longa e vasta história, marcada por grandes 

batalhas e profundas transformações em sua sociedade. Muitos dos acontecimentos 

históricos tiveram papel primordial para a configuração social atual do país nipônico, com 

grandes reflexos em diversos setores como a educação, a política, o mercado de trabalho 

e, até mesmo, a configuração familiar japonesa.  

 Assim, para compreendermos de maneira clara o contexto de imigração dos 

japoneses para o Brasil, precisamos, primeiramente, entender alguns fatos históricos 

essenciais da história do Japão, entre eles o início do Xogunato e a era Meiji, tema do 



23 
 

subcapítulo posterior: momento em que a imigração japonesa em massa para o Brasil 

começa a acontecer.  

 Além disso, necessitamos compreender, de maneira compendiada, as 

transformações ocorridas no Japão até o seu contexto imigratório para nosso país, já que 

os acontecimentos históricos possuem um efeito em cadeia cuja compreensão se faz 

primordial para o claro entendimento de fatos específicos como a imigração em massa. 

O período pré-histórico japonês é classificado em Jomon (1300 a.e.c.9 a 300 a.e.c., 

Mesolítico), Yayoi (300 a.e.c. a 300 e.c10., Neolítico) e Kofun (300 a 538) (SAKURAI, 

2008). Esqueletos encontrados em achados arqueológicos referentes ao período Jomon, 

por exemplo, evidenciam que os homens dessa época eram de estatura alta e corpulentos. 

Além disso, os objetos encontrados, datados desse mesmo período, como as cerâmicas 

decoradas, apontam que os povos que povoavam o território japonês nesse ínterim eram 

bem diversificados regionalmente e migraram internamente para diferentes partes do país 

nipônico.  

 Já na era seguinte, a Yayoi, cujo nome está relacionado aos yayois – povos pré-

históricos que se direcionaram para a península coreana e, mais tarde, povoaram as ilhas 

japonesas, entrando pela ilha Kyushu, debandando para a ilha Honshu e a região de 

Tohoku – a agricultura foi introduzida, pois os referidos povos cultivavam o arroz e 

propagaram a cultura da busca pelo seu cultivo em várias partes do país, culminando no 

desbravamento e ocupação de grande parte do território japonês. Com isso, a população 

do arquipélago aumenta em grande escala, já que “os grupos humanos que vivem da 

agricultura tendem a ser maiores que os que vivem da caça e coleta, pois, além de 

precisarem de mais braços para o trabalho, têm condições de alimentar mais bocas” 

(SAKURAI, op. cit. p. 58). O cultivo do arroz e o desenvolvimento de técnicas de 

utilização do metal tiveram papel primordial para transformar a forma como o homem 

desse período se organizava: uma organização social mais complexa começa a 

desabrochar dando lugar para o advento de clãs e reinos.  

 Com os agrupamentos sociais, os primeiros vilarejos começam a surgir, 

estabelecendo-se divisões básicas nas funções das pessoas. Nesse espaço de tempo, 

algumas pessoas começam a acumular riquezas, emergindo segmentações hierárquicas 

 
9 Antes da Era Comum. Disponível: https://judaismo.fandom.com/pt-br/wiki/AEC/EC. Acesso: 16 jan. 

2020.  
10  Era Comum: a partir do ano primeiro do calendário gregoriano. Disponível em: 

https://judaismo.fandom.com/pt-br/wiki/AEC/EC. Acesso em: 16 jan. 2020. 
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na sociedade. Como resultado disso, muitos vilarejos crescem, viram cidades, permitem 

a aglomeração de pessoas e a formação de clãs. Esses clãs, diante da necessidade de 

expansão do cultivo e comércio, começam a procurar terras mais férteis, a lutar por sua 

conquista e a causar mais migrações no país. Além disso, a luta por poder, terras e a 

inevitável expansão desses grupos de guerreiros culmina no surgimento de ínfimos reinos 

comandados pelos mais poderosos.  

 Achados arqueológicos por volta do século III indicam um novo período diante 

das mudanças sociais vividas no arquipélago nipônico. Cabe destacar que, ainda no 

princípio desse período, a cultura yayoi ainda se mostra saliente, apesar da constante 

expansão dos reinos que, posteriormente, originam reinos maiores e mais poderosos nos 

séculos IV e V. Nesse contexto, posteriormente, surge o reino de Yamato: grupo que 

domina a maioria das terras férteis e gira em torno de uma força maior e divina: o 

imperador.  

 

 

Figura 1. Mapa do Japão Primitivo com o território inicial no reino de Yamato, na região de 
Nara 

 
Fonte: Sakurai (2008, p. 59) 
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Cabe acrescentar que, provavelmente, durante o reino de Yamato, uma nova 

torrente de imigração acontece da Ásia para o Japão, já que os achados arqueológicos 

dessa época indicam contato com a cultura coreana, chinesa e salientam o poderio 

relevante dos líderes do referido reino (SAKURAI, 2008). Além disso, no ano de 405, os 

caracteres chineses (kanjis -漢字) são trazidos para esse império: o que culminaria, 

também, na introdução da linguagem silábica japonesa11.  

Os contatos estabelecidos entre os japoneses e outros povos, no século VI, 

transformam a maneira pela qual o homem japonês enxerga seu entorno, resultando em 

mais transformações sociais. Ademais, o advento do budismo na sociedade japonesa 

também transforma o país histórico-politicamente, acarretando em mais disputas internas 

por poder e imposição ideológica. Por causa da desavença entre budistas e opositores ao 

budismo, uma sangrenta guerra é travada em 587, estabelecendo essa religião como a 

oficial do Estado japonês.  

Muitas tentativas de centralização de poder ocorrem no Japão, empenhando-se em 

usar a figura do imperador como símbolo unificador de forças. Contudo, na prática, 

famílias da alta aristocracia detêm o poder e ditam as regras no país, expandindo cada vez 

mais suas terras. Uma dessas famílias influentes são os Soga, cuja colaboração para o país 

foi notória e valorosa: eles estabeleceram a Constituição dos 17 Artigos do Príncipe 

Regente Shotoku – primeiro documento escrito em língua japonesa firmado em 604 que 

usa o budismo e o confucionismo como abordagem para influenciar na criação de um 

povo unido na construção de um país12. 

Cabe ainda destacar que os 17 artigos tiveram seu texto complementado vinte e 

dois anos mais tarde, depois de sua promulgação, por Nakatomi Kamatari e Naka no Oye 

que executam o imperador Iruka Soga, culminando com a supremacia da família 

Fujiwara no poder político do país e com a Reforma Taika que confere ao Imperador 

mais poder e a posse de todas as terras do arquipélago nipônico (SAKURAI, 2008).  

Em 710, a primeira capital do Japão é construída nos moldes da capital chinesa da 

época, Xian, buscando centralizar ainda mais o poder em um único local. Nesse ínterim, 

a escrita japonesa se fortalece, ampliando-se e ajudando imensamente no projeto de 

fortalecimento do poder, pois “o desenvolvimento da escrita japonesa permite a profusão 

 
11 Os referidos caracteres e sua importância para a língua japonesa serão discutidos no subcapítulo “Os 

grafemas na língua japonesa”. 
12 Cf. Anexo número 5. 
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de arquivos, registros, editos e ordens escritas, favorecendo a administração 

governamental” (SAKURAI, op. cit. p. 75).  

Um fato importante em relação à ampliação do número de terras detidas pela 

maioria das famílias aristocratas é que isso acarretou um aumento do número de 

andarilhos, já que esses sujeitos não conseguiram territórios para cultivo e não lograram 

se inserir no sistema agrário e comercial da época. Com isso, a desigualdade social 

começou a se acentuar, os grandes proprietários de terras passaram a possuir cada vez 

mais áreas para plantio e, consequentemente, a acumular riquezas.  

Esse sistema de detenção de terras e as relações de hierarquia criadas entre as 

famílias mais poderosas acarreta uma estrutura de dependência mútua entre os indivíduos, 

mudando significativamente as inter-relações sociais da época. Com isso, em 794, a 

capital do Japão muda para Heian (atual Kyoto), consolidando o período Heian – 

momento de grande domínio da família Fujiwara. Contudo, a proximidade dos 

aristocratas com a corte e seu afastamento de suas terras, delegando a outros seu cuidado 

e trabalho, ocasionam novos conflitos por terras e ascendência financeira: grupos se 

formam para atacar as terras mais proeminentes num intento de conseguirem vantagens 

diante de um modelo social que beneficiava poucos.  

Esses grupos milicianos e seus ataques a propriedades conduzem ao surgimento 

dos samurais ou bushi (武士 ): guerreiros que ascendem para defender as terras e 

patrimônios da aristocracia japonesa. Os samurais surgem da necessidade de defesa de 

terras, mas com o tempo ganham força e visibilidade, pois ampliam suas técnicas e 

maneira de viver, criando um código próprio que permeia e conduz a vida desses 

guerreiros: o bushido (武士道), ou seja, o “caminho dos guerreiros”.  

Nesse contexto, outras famílias começam a ganhar evidência e força política: os 

Minamoto e os Taira. Eles aperfeiçoam suas técnicas como guerreiros e passam a dominar 

diversos territórios no país, isolando, de certa maneira, o imperador e a corte japonesa em 

Kyoto. Os camponeses passam a dedicar sua lealdade aos guerreiros em ascensão, 

desprendendo-se, de certa forma, dos donos das terras que vivem na capital ou em lugares 

distantes às suas propriedades. Em 1158, as famílias Taira e Minamoto principiam uma 

guerra de proporções terríveis em que os Taira logram o poder por muitos anos devido à 

derrota dos Minamoto e seus aliados: os Fujiwara. Nesse ínterim, os Minamoto saem 

atrás de novas alianças e travam uma nova guerra: dessa vez, eles vencem os Taira e se 

instalam na cidade de Kamakura, distantes da capital imperial Kyoto. Com isso, inicia-se 
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o período Kamakura: momento do ápice do Xogunato, ou seja, o “governo dos generais” 

(SAKURAI, 2008, p. 82).  

A ascensão da família Minamoto ocasiona o deslocamento de populações para as 

regiões norte e leste do Japão: já que os governos anteriores se concentravam 

primordialmente na região de Kansai. No Xogunato, a figura central de governo das terras, 

o Xogum, junta-se aos samurais para formarem uma organização de poder consolidada 

pela força desses guerreiros na proteção dos territórios. Através desse sistema de governo, 

os Minamoto puderam espalhar pelos territórios japoneses representantes para governar 

e hierarquizar o trabalho nas terras, principalmente nas regiões em que a família Taira 

dominava ou possuía alguma influência.  

Em 1199, os Minamoto são arredados do poder que passa a ser controlado pelos 

Hojo: família que traz ao Japão anos de calmaria em relação aos diversos conflitos 

ocasionados nos governos anteriores. Contudo, o problema da dominação territorial para 

o cultivo segue causando impasses para o país. Além disso, em 1331, o imperador Go 

Daigo chega ao poder imperial e tenta retirar a força política e governamental de 

Kamakura, causando uma divisão entre clãs que apoiavam o governo atual ou estavam 

do lado do poder imperial. Como resultado disso, samurais descontentes com a família 

Hojo rebelam-se, retirando-os do poder depois de um longo tempo de supremacia.  

Os problemas internos no Japão estavam longe de seu término, pois, mesmo com 

a queda dos Hojo, o imperador Go Daigo obtém problemas para consolidar seu poder: 

samurais descontentes com o governo do Imperador e dos nobres que o cercavam 

enfrentam o poder imperial, saem vitoriosos, expulsando Go Daigo e seus aliados da 

cidade de Kyoto. Porém, o imperador, negando-se a renunciar, dirige-se para Yoshino com 

seus colaboradores, apesar do samurai Takauji Ashikaga ter elegido um novo imperador: 

Yutahito.  

Com isso, dois imperadores passam a exercer, simultaneamente, o poder imperial, 

ocasionando mais guerras e conflitos internos, dividindo cada vez mais os clãs japoneses 

em relação a quem apoiar e aceitar comandos.   
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Figura 2.Cidades do Japão Medieval 

 
Fonte: Sakurai (2008, p. 91) 

 

 

Com a ascensão dos Ashikaga ao poder, inicia-se o período Muromachi que 

duraria 235 anos: nessa época, muitos conflitos ocorrem como resultado da insatisfação 

dos comerciantes e camponeses com os Ashikaga. O poder central não consegue manter 

os interesses dos numerosos grupos divergentes, alimentando cada vez mais revoltas 

populares e culminando na Guerra Onin em 1467. Essa guerra é o pontapé inicial para 

mudanças drásticas na política governamental japonesa, assim como alterações 

significativas na configuração geográfica do país, uma vez que, as famílias que detinham 

o poder, começam a perder sua hegemonia em detrimento de uma necessidade eminente 

de um novo modelo social.  

Com a imprescindibilidade de proteção, a organização das propriedades foi se 

configurando como os feudos europeus. Além disso, muitos castelos emergiram diante da 

busca por fortalecimento das terras e sua segurança, levando, também, à formação de 

mais cidades devido a grandes aglomerados de pessoas como resultado da insegurança 

vivida num país de conflitos diversos. Com isso, o comércio se fortalece, o trabalho dos 

samurais começa a perder sentido, já que os grupos populacionais começam a ficar bem 
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numerosos. O desemprego daqueles guerreiros que não acumularam riquezas e não 

possuíam mais um senhor para quem seu trabalho era essencial empeçou a ser comum em 

todos os cantos do arquipélago, resultando no surgimento dos Rounin (浪人): “guerreiros 

sem senhor”.  

Apesar dos conflitos internos, os séculos XV e XVI são momentos importantes 

para o Japão, pois o contato com os chineses se intensifica, influenciando ainda mais a 

vida japonesa. Ademais, os japoneses estabelecem o primeiro contato com os europeus: 

os portugueses são os primeiros a chegar no arquipélago nipônico, comercializam 

diversos produtos e trazem inúmeras influências ocidentais para a cultura japonesa, além 

de deixar algumas marcas evidentes na língua japonesa.  

Em busca de unificar o poder do país e estabelecer a paz diante de inúmeros 

conflitos em seu território, também no século XVI, militares e senhores de terras, em 

conjunto com o imperador da época, unem-se para intentar um projeto ousado de governo 

centralizado. Com isso, durante anos, ocorrem atos que buscam a centralização do poder 

e o equilíbrio interno no país.  

O primeiro ato é denominado “Oda Nobunaga” e ocorre entre 1534 e 1582. Oda 

era um senhor de terras que desafiou seus vizinhos, conquistando reconhecimento e 

aliados na tentativa de unificação do poder e incluso logrou ganhar a confiança do 

imperador, pois reestabelecera um imposto mais alto para ele. Além disso, constrói 

estradas, pontes, aumenta a relação de contato com os europeus, agradando bastante os 

comerciantes japoneses. Contudo, Nobunaga falece em 1582 sem que o poder estivesse 

consolidado e centralizado de maneira estável.  

 

Figura 3.Oda Nobunaga 

 
Fonte: Wikipedia13 

 
13  Disponível em: https://en.wikipedia.org/wiki/Oda_Nobunaga#/media/File:Odanobunaga.jpg. Acesso 

em: 27 set. 2019.  
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O segundo ato, intitulado “Toyotomi Hideyoshi”, nome do exímio samurai que 

tenta unificar o país, foi um momento de lutas incessantes em prol da unificação do poder 

e domínio de territórios. Contudo, Hideyoshi não viera de uma família proeminente e 

influente: o que surpreende a todos pelo histórico de ascendência ao poder até aquele 

momento no Japão. O referido sujeito foi o motor impulsionador de grandes mudanças 

sociais no país: proíbe o uso de armas pela população camponesa, elevando o status dos 

samurais; extingue os pedágios em estradas, facilitando a vida dos comerciantes; 

incentiva o trabalho dos artesãos e dos camponeses aumentando a proporção de seus 

ganhos em relação aos impostos que precisavam pagar.  

Durante esse mesmo período outro fato importante ocorre na história japonesa: o 

exército de Hideyoshi conquista parte da Coreia em 1592, mas principia-se um conflito 

com os chineses que também cobiçavam a região sul-coreana. Contudo, em 1598, 

Hideyoshi ordena a desocupação da Coreia em seus momentos finais de vida, em vista da 

dificuldade de manter sua dominação e evitar perdas diante dos ataques da China.   

Já o terceiro ato, liderado por Ieyasu Tokugawa, foi o ponto de conclusão das 

demais tentativas de unificação do poder e extinção dos conflitos internos no Japão. 

Durante a época desse ato, ocorrera a sangrenta batalha de Sekigahara, em que o lado 

liderado por Tokugawa sai vitorioso, conferindo-lhe prestígio e reconhecimento. Para 

manter o poder e a paz interna, Ieyasu presenteia seus aliados com mais terras produtivas, 

rodeia-se de aliados, estrutura o domínio de terras de maneira estratégica para a 

manutenção de seu comando, sendo designado Xogum pelo imperador em 1603.  O Japão 

se vê longe de guerras e conflitos internos desde o resultado do referido ato do século 

XVII até o século XX.   

            

 
Figura 4.Ieyasu Tokugawa 

 
Fonte: Wikipedia14 

 
14 Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Tokugawa_Ieyasu. Acesso em: 27 set. 2019.  
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Após o terceiro ato que confere ao Japão um período de harmonia interna, inicia-

se o Xogunato Tokugawa, entre 1603 e 1867. Esse período histórico caracteriza-se, 

também, pela paz no país, bem como pelo comando territorial e manutenção do poderio 

nas terras japonesas através de um controle rigoroso das fronteiras do país. Durante essa 

época, o movimento de pessoas entre as regiões de Kyoto e Edo (atual Tóquio) passa a 

ser constante e numeroso, principalmente devido ao comércio e proteção excessiva 

conferida pelo Xogum à estrada oriental.  

Cabe destacar que, durante esse período, o trabalho dos Samurais continua a cair 

em desuso, já que os governantes logram estabelecer um projeto de segurança interna no 

país que estava dando resultados, pois como salienta Sakurai (2008, p. 116) “com o passar 

do tempo, eles (os samurais) apenas usufruíam os privilégios de sua condição. Aqueles 

das categorias inferiores passaram até a se dedicar a outras atividades como o comércio 

ou o ensino, por exemplo”.  

Com tudo isso e somando-se à demanda crescente de artigos de luxo no país, o 

comércio tem seu auge, desenvolve-se rapidamente e torna-se atividade cada vez mais 

central na vida dos japoneses. Grande parte dessa ascensão dos comerciantes está 

relacionada à influência externa que outros países passam a causar no Japão conforme a 

comercialização vai se intensificando. Além disso, as aglomerações urbanas ocasionam 

o aparecimento e a prosperidade das artes como maneira de entreter uma elite mais 

exigente e luxuosa. Surgem artes como o teatro kabuki e o bunraku, teatro de marionetes; 

desenvolvem-se a poesia, a contação de histórias e os poetas têm seu ápice na sociedade 

japonesa.  

O modo de organização social no período do Xogunato Tokugawa tem influência 

direta na maneira pela qual a sociedade japonesa é organizada até hoje, pois o período 

Tokugawa cria a noção nos japoneses da importância de “viver para o social acima do 

individual”. A estrutura das famílias, que viviam todas próximas e trabalhavam juntas nas 

terras, permitiu que o governo da época lograsse estabelecer esse conceito de “social” no 

lugar do “individual” na população japonesa.  

O Xogunato Tokugawa também marca de forma patente o Japão com o plano de 

isolamento do país como maneira de evitar novos conflitos que pudessem culminar com 

a retirada dos Tokugawas do poder. Isso ocorre devido às instabilidades trazidas pelos 

europeus para os territórios asiáticos: o governo japonês da época percebe que as disputas 

comerciais, influências religiosas e ideológicas trazidas por países ocidentais acarretavam 

em conflitos culturais e poderiam voltar-se contra seu próprio poderio. Com isso, em 1637 
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a proibição de saída e entrada no país é decretada, isolando o Japão do mundo exterior. 

Esse isolamento acarretaria profundas mudanças no fluxo de comércio asiático, já que o 

Japão exercia papel comercial importante nessa região, bem como levaria o país nipônico 

a uma transformação significativa no plano social.  

O aumento populacional foi uma das mudanças relevantes no plano social do país: 

o isolamento leva a um aumento do fluxo comercial interno; a produtividade nas terras se 

expande; alguns detentores de grandes proporções de terrenos cultiváveis começam a 

ganhar cada vez mais e com isso, as desigualdades e falta de terras também crescem. 

Esses fatores incitam a migração interna das zonas rurais para as zonas urbanas, culminam 

em mais aglomerações populacionais e formação de centros urbanos, como também 

resultam no contínuo desenvolvimento do comércio e na inversão de papeis na hierarquia 

social:  

 

Os comerciantes que faziam empréstimos aos senhores e samurais 

enriqueceram a ponto de passar a exercer um papel preponderante na estrutura 

social. Numa inversão da situação anterior, os senhores e os samurais tonaram-

se cada vez mais dependentes dos comerciantes. Nos períodos em que a 

produção dos domínios diminuía (...) ou quando era necessário recolher 

recursos extraordinários, como após o incêndio em Edo em 1657, os 

comerciantes eram acionados para garantir a manutenção do sistema 

(SAKURAI, 2008, p. 126).  
 

Diante da ascendência do comércio, das mudanças sociais que isso acarretava e 

da inversão social ocasionada pela alteração da hierarquia financeira, o Xogunato entra 

em declínio, no século XIX, já que o sistema feudal da época não supria mais de maneira 

integral as necessidades da população crescente no Japão. A chegada dos Americanos, 

nessa mesma época, sela o fim desse período feudal japonês, que diante de inúmeras 

revoltas principiadas desde o fim do século XVIII, sucumbe a uma modernização 

necessária e orgânica. A arma de fogo teve um papel relevante nesse fato: os japoneses 

temiam enfrentar os ocidentais cujo armamento de fogo era numeroso e forte em relação 

às armas japonesas. Assim, ceder à presença americana e abertura do país ao exterior 

torna-se um caminho inevitável diante da conjuntura histórica.   

Com a restauração do poder imperial em 1867 e a centralização do poder nas mãos 

do imperador Matsu-Hito Meiji, chega o fim do Xogunato e, em 1868, o início de uma 

nova era japonesa: a Era Meiji. Contudo, longe do que o nome da referida era significa - 

governo iluminado – samurais e senhores feudais insatisfeitos levam o Japão a dias 

sangrentos com uma guerra civil que se estenderia até 1869.  A Era Meiji, assunto do 
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próximo subcapítulo, constitui-se uma época extremamente importante para o contexto 

imigratório dos japoneses para o Brasil e, por isso, merece ser dissertada de maneira mais 

pormenorizada como a seguir.  

 

1.2. A Era Meiji  

 

A restituição do poder ao imperador e a queda do clã Tokugawa principia uma 

nova era em 1868: A era Meiji. As mudanças sociais ocasionadas durante esse período 

possuem um papel relevante na origem do fluxo imigratório japonês para as terras 

brasileiras: assunto que será tratado nos subcapítulos posteriores. Por isso, se faz 

primordial compendiar os acontecimentos e aspectos pertinentes dessa era na história do 

Japão.  

Com o início da nova era e as transformações na elite japonesa, ocidentalizar o 

Japão torna-se uma tarefa defendida pela maioria da sociedade. Contudo, muitos conflitos 

internos surgem com a falta de um poder centralizado mais localizado que desse conta de 

conter as insatisfações: já que o imperador nesse momento passa a ter uma função além 

da simbologia, porém, a princípio, não consegue estabelecer a centralização necessária 

para conter os descontentamentos. O governo japonês, diante da necessidade de um 

projeto de liderança que desse conta de modernizar o país, decide intentar um plano de 

desenvolvimento audacioso que ocidentalizasse o Japão de maneira a permitir seu avanço 

como acontecia nos países ocidentais, já que a elite japonesa da época acreditava que, na 

era anterior, com o fechamento das fronteiras, o país se encontrava atrasado em relação à 

modernização de países que possuíam um contato direto com o exterior (HOBSBAWN, 

1994).   

Contudo, ao contrário do que se pode imaginar, o Japão Meiji não foi um projeto 

de completa ocidentalização do país nipônico, mas sim um plano de restauração que 

permite um frutífero avanço na sociedade japonesa, pois como afirma Sakurai (2008, p. 

134) “pode-se dizer que a Restauração Meiji foi mais uma adaptação que uma revolução, 

mas foi bastante radical em sua exigência por mudanças. Num tempo relativamente curto, 

o Japão Meiji desenvolve um Estado e uma nação de acepções modernas”.  

O Estado criado nesse período solidifica um sistema bancário, favorece a 

iniciativa privada, desenvolve setores importantes tais como o da economia, transporte e 

comunicação. O governo também cria ministérios como o do Trabalho, Agricultura, 
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Interior e Comércio, bem como investe no estabelecimento de um sistema bancário que, 

junto com a abertura de bancos privados, possibilita a criação da Bolsa de Tóquio.  

Além disso, os antigos feudos são transformados em províncias, muitas pessoas 

importantes no antigo sistema do Xogunato são agraciadas com cargos governamentais 

importantes, assim como o sistema tributário antigo é substituído por outros que 

padronizam os impostos, permitindo a criação de verbas que ajudariam no 

desenvolvimento posterior da indústria.  

A tecelagem começa a se desenvolver e a crescer diante das transformações 

ocasionadas nessa época, bem como a indústria pesada japonesa que, desfrutando da 

influência do contato com os ocidentais, se elabora cada vez mais e aumenta de maneira 

acelerada. O governo, por sua vez, para incentivar a expansão industrial, passa a investir 

altamente na indústria, estimulando também a pesquisa e a inovação dentro do país 

através do envio de cidadãos japoneses a outros países para a absorção de conhecimento 

novo.  

Porém, ao invés do trabalhador japonês ter seu auge financeiro diante da crescente 

industrialização, as péssimas condições de trabalho, longas jornadas e baixos salários 

ocasionam uma precarização da vida da classe trabalhadora. Os patrões abusavam do 

modo de vida nipônico de “viver para o país, para a sociedade” e com um discurso voltado 

para o nacionalismo e expansão do Japão exploravam demasiadamente os trabalhadores.  

Um caso interessante que ilustra como as mudanças sociais e financeiras na era 

Meiji se deram está relacionado com a criação do grupo Mitsubishi. O referido grupo foi 

criado por um ex-samurai, Yataro Iwasaki que, diante do novo modelo capitalista do país, 

se vê obrigado a procurar adaptar-se ao período, procurando uma maneira de ganhar 

dinheiro na nova sociedade japonesa, já que o trabalho dos samurais já entrara em declínio 

há algum tempo com as transformações sofridas pelo Japão (SAKURAI, 2008, p. 138). 

O governo japonês, seguindo com seu plano de expansão e modernização, opta 

também por vender algumas empresas do Estado para grupos privados como o Mitsui, 

Furukawa, Mistubishi, Asano e Kuhara. Esse acontecimento permite a continuação do 

crescimento da indústria, evitando falências e contribuindo para que o governo 

continuasse seu plano estratégico investindo em educação e poderio militar.  

Além disso, o Estado começa a cercear a vida social, lançando medidas 

provisórias e sancionando leis que permitissem uma ruptura com os modelos sociais 

inflexíveis do passado. Entre as inúmeras regras promulgadas está a proibição da 
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existência dos samurais: espadas estavam proibidas, assim como traços distintivos tais 

como o corte de cabelo e as vestimentas típicas dos guerreiros.  

A educação obrigatória, instituída em 1872, também teve grande relevância no 

processo de mudanças da era Meiji, pois o governo percebeu que para um plano completo 

de modernização era preciso letrar seus cidadãos, aumentando seu acesso à educação 

escolar. Em pouco tempo, mais ou menos cinquenta anos, o Estado conseguiu garantir 

que 99% da população se alfabetizasse, iniciando o processo educacional apenas com 

meninos, mas estendendo o direito às meninas em seguida ao perceber que uma nação 

alfabetizada seria capaz de crescer e se desenvolver de maneira rápida. Além disso, as 

escolas foram primordiais para disseminar valores como o respeito ao imperador, noção 

de hierarquia social, valor do trabalho em grupo, nacionalismo, conservação da ordem e 

dar importância à ética e moralidade. 

O incentivo à educação, apesar de árduo, conseguiu levar o Japão para um 

caminho profícuo: o trabalho e a exploração infantil, comum principalmente na época do 

xogunato - uma vez que o trabalho nas terras cultivadas era árduo e demandava muita 

mão de obra pesada- diminui em grande escala já que a educação torna-se um direito e 

um dever no país.    

O governo japonês, além da educação, preocupou-se também com a instituição da 

noção de identidade japonesa e patriotismo. Era necessário garantir que os cidadãos 

japoneses respeitassem a centralização do poder, a figura do imperador e que, ao mesmo 

tempo, tivessem arraigados os sentimentos de amor à pátria e pertencimento: valores 

basilares para lograr o processo de modernização no Japão Meiji, mantendo o nível de 

vida, o crescimento financeiro, bem como o desenvolvimento intelectual.  

Nesse contexto de criação da identidade nacional surge a noção utópica de 

homogeneidade linguística: o Estado difunde essa ideia, culminando com a segregação e 

o racismo entre muitos japoneses. Como destaca Sakurai (2008, p. 146) “os Ainu (que 

não eram considerados japoneses) foram enviados compulsoriamente às terras do norte”, 

assim como foram degredados os samurais de posições sociais baixas e condições 

financeiras precárias. O Japão, apesar de pequeno territorialmente se comparado com 

outros países como a China, Rússia e o Brasil, possuía um número notório de variedades 

linguísticas (dialetos) inteligíveis, já que ao longo de sua história fatores como isolamento 

territorial, disputas por poder e falta de centralização deste contribuíam para que a 

imposição de uma variedade padrão fosse difícil de ser alcançada.  A existência dessas 

variedades linguísticas e o projeto político de escolha e imposição de uma variedade 
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padrão (a variedade falada em Edo, atual Tóquio) são fatores relevantes para 

compreendermos o processo de formação da Koroniago: já que o contato dessas 

diferentes variedades (dialetos) do japonês no território brasileiro no contexto imigratório 

vindouro culminaria na formação dessa coiné nipobrasileira.  

O processo de criação da identidade nacional, ao contrário do que se pode pensar, 

demandou esforço e trabalho para o governo japonês: muitos indivíduos acreditavam que 

a abertura do país ao ocidente, sua modernização e ocidentalização era um processo de 

perda de identidade, um caminho sem volta. Essa ideia influenciou cidadãos japoneses 

em diversas áreas como escritores renomados da literatura japonesa tal como Natsume 

Soseki. Em sua obra “Kokoro (こころ) - coração” - Natsume logra estabelecer em seu 

romance uma ambientação que, através das personagens, sua complexidade e seus 

conflitos internos, passa-nos uma ideia grotesca das rupturas e mudanças sociais ocorridas 

entre a passagem da era Meiji para a era Taisho:  

 

As   personagens   da   obra, em   sua   complexidade, seu   modo   singular   e 

individualidade   representam   uma   parte   dessa   sociedade   japonesa   

desarmonizada.  Porém, cada uma dessas partes se torna um todo:  cada 

singularidade contida nos personagens de Soseki se une para denunciar os 

problemas sociais de um Japão que não mais se vê como antes, mas sim, como 

um Japão forasteiro dentro de suas próprias terras (CARLOS NETO, 2014, p. 

96).  

 

 

Apesar dos conflitos internos que o período Meiji provoca no indivíduo japonês, 

o Estado segue com seu processo de construção de uma nação, juntando o moderno e o 

tradicional, seguindo seu plano estratégico. No entanto, muitos dos efeitos das mudanças 

dessa época seriam sentidos somente no período posterior, a era Taisho.  

O descontentamento de muitos japoneses durante o Japão Meiji era um sentimento 

manifesto: a centralização do poder existia, porém, algumas revoltas relevantes 

aconteceram como a rebelião samurai de 1877. Muitos desses guerreiros não 

concordaram com as indenizações pagas pelo governo diante do declínio do xogunato e 

extinção de seus empregos e queda social. Contudo, a revolta não durou muito, conferindo 

ao poder imperial fama e respeito, pois seu exército armado e mais sofisticado conseguiu 

derrotar os samurais que não possuíam armamento moderno.  

Outro fato importante desse período foi o desenvolvimento bélico do Japão: desde 

o princípio da era Meiji os japoneses modernizaram suas armas, assim como suas técnicas 
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militares para colocar em prática seu plano expansionista. Com isso, principiaram guerras 

como a Sino-Japonesa em 1894, contra a China pelo domínio da Correia, controlando o 

território coreano até 1945, bem como lutaram contra os russos na guerra Russo-japonesa 

de 1904 a 1905.   

Embora tenha se enredado em conflitos sangrentos, o Japão Meiji adquiriu 

prestígio bélico, começando a ser temido por diversos países. Além disso, o governo 

japonês conseguiu reestabelecer negócios comerciais com diversos países e delineou 

novamente suas relações com os países ocidentais. Respaldados por seu poder de luta e 

expansão territorial, os japoneses lograram estabelecer inúmeros tratados de 

reciprocidade comercial nessa era, já que “as conquistas proporcionam ao Japão de então 

efetivamente um lugar de destaque na divisão de forças entre as potências mundiais” 

(SAKURAI, 2008, p. 168).  

A era Meiji em toda sua complexidade e acontecimentos apresenta-se como um 

período de profundas mudanças na sociedade japonesa como um todo. Além disso, nesse 

período desponta o projeto de incentivo à imigração japonesa para outros países como 

uma estratégia do governo japonês para diminuir a densidade populacional e o 

desemprego causados, principalmente, pela drástica transformação de um sistema 

agrícola de dependência, o Xogunato, para um país em constante modernização e 

industrialização.  

O período Meiji, então, tem relação intrinsecamente direta com o ápice da 

imigração japonesa para o Brasil que começa a ocorrer em grande escala em 1908 e 

estende-se até 1970, sendo interrompido somente no período da Segunda Guerra Mundial, 

de 1942 a 1945, já que o Japão alia-se à Alemanha tornando-se também um inimigo do 

Brasil por representar uma ameaça aos países que não corroboravam com as ideias do 

Eixo15.  

A era Meiji transforma a sociedade japonesa, traz a modernização ao país nipônico 

que ocasiona diversos problemas e culmina com o plano estratégico de imigração dos 

japoneses para as terras brasileiras. Isso se encaixa com a escassez da mão de obra 

especializada nas lavouras brasileiras e à necessidade de novos imigrantes para o trabalho 

agrícola uma vez que os italianos já não correspondiam mais às expectativas dos 

fazendeiros principalmente por aliarem-se em busca de melhores condições de trabalho e 

diminuição da exploração que sofriam nas plantações de café.  

 
15 União formada pela Alemanha Nazista, a Itália Fascista e o Império do Japão.  
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Contudo, a tentativa de imigração japonesa para o trabalho na área da agricultura 

não se principia somente em 1908, como detalhado no subcapítulo que segue. Além disso, 

discorreremos de forma mais pormenorizada sobre a imigração japonesa em massa em 

1908 no subcapítulo “A imigração japonesa para o estado de São Paulo”.   

 

1.3. A Imigração japonesa para o lócus do estudo 

 

Neste subcapítulo discorreremos sobre a imigração japonesa para os estados de São 

Paulo e Rio de Janeiro.  Apesar da imigração japonesa ter se principiado no estado do 

Rio, por volta de um ano antes da imigração em massa para o estado de São Paulo, 

apresentamos, primeiro, a imigração para a região paulista devido ao seu caráter relevante 

para nosso país, bem como sua relação intrínseca com o subcapítulo anterior: já que essa 

imigração planejada pelo governo japonês e brasileiro começou durante o Japão Meiji, 

estendendo-se durante essa era.  

 

1.3.1. A imigração japonesa para o estado de São Paulo  

 

O contexto histórico da era Meiji e suas transformações levou o governo japonês a 

planejar, incentivar e executar um plano imigratório de proporção relevante com destino 

ao Brasil. Esse país foi o que mais recebeu imigrantes japoneses no mundo ao longo de 

sua história de imigração, chegando a um número de 250 mil japoneses entre 1908 e 1970.  

O ano de 1908 é o marco inicial da vinda dos japoneses em massa para as terras 

brasileiras: donos de fazendas de café, principalmente do oeste paulista subsidiaram as 

primeiras viagens provenientes do Japão para experimentar a mão de obra japonesa como 

opção para a falta de trabalhadores em suas propriedades. O plano imigratório era uma 

tentativa de beneficiar a elite de ambos os países já que  

 

do lado japonês, o governo precisava aliviar a carga demográfica e, com isso, 

diminuir os protestos populares por melhores condições de vida e trabalho no 

país. Do lado brasileiro, havia o interesse em exportar café para o Japão, apesar 

de a bebida ser praticamente desconhecida e muito pouco apreciada entre os 

japoneses, e de receber mão-de-obra para a lavoura cafeeira (SAKURAI, 2008, 

p. 245). 
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Os brasileiros logo percebem que o trabalhador japonês era uma ótima opção para 

as lavouras brasileiras uma vez que a maioria sabia técnicas avançadas relacionadas ao 

manejo da terra, plantio e colheita, uma vez que a sociedade japonesa havia acabado de 

transitar entre um sistema social extremamente agrícola para um demasiadamente 

industrial e comercial.   

O governo japonês, para levar a cabo seu plano de diminuição demográfica e de 

redução da desigualdade social, faz propagandas fervorosas entusiasmando a ida ao 

Brasil, afirmando para seus cidadãos que no referido país tropical as chances de 

enriquecer através do trabalho nas fazendas eram numerosas. Porém, muitas famílias, ao 

chegar no Brasil, se deparam com a dura realidade do trabalho nas fazendas: grandes 

extensões de terra para cuidar, pagamento injusto com relação à carga horária diária de 

trabalho e despesas altas adquiridas tanto nos armazéns locais, quanto para vir para as 

terras brasileiras.  

Além dos problemas supracitados, crianças imigrantes de doze anos já eram 

submetidas ao árduo trabalho nas fazendas, já que a regra para vir ao Brasil exigia que 

pelo menos três pessoas de cada família estivessem aptas para o trabalho. Com isso, 

muitas delas não tinham acesso à educação, não sendo letradas nem em japonês, nem em 

português, dificultando tanto o estabelecimento no país de chegada, quanto o 

reestabelecimento no país de origem num possível retorno.  

Voltando um pouco ao tempo, no dia 18 de junho de 1908 o Kasato Maru, 

primeiro navio a vir para o Brasil com o objetivo de trazer famílias japonesas para o 

trabalho em terras brasileiras, atraca no porto de Santos, no estado de São Paulo. Como 

citado no subcapítulo anterior, alguns japoneses já haviam chegado em nosso país antes 

de 1908, porém a relevância do número de japoneses que chegam no referido navio (781 

imigrantes)16 marca a história da imigração japonesa em nosso país.  

 

 

 

 

 

 

 
16 Disponível em: https://www.br.emb-japan.go.jp/110anos/index.html. Acesso em: 05 nov. 2019. 
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Figura 5.Kasato Maru 

 
Fonte: Google17 

 

A imigração nipônica se deu, sobretudo, pelo plano de captação de mão de obra 

estabelecido pela Sociedade Promotora de Imigração fundada através da união de 

diversos fazendeiros paulistas que necessitavam ampliar o número de trabalhadores em 

suas terras. Essa imprescindibilidade ocorreu devido à extinção da escravatura e, 

posteriormente, diminuição da imigração de alguns estrangeiros tais como os italianos, 

alemães e portugueses: a mão de obra japonesa tornou-se uma saída para os problemas 

enfrentados no trabalho nas fazendas cafeeiras.  

Segundo Izumi (2010, p. 31) “ao chegarem em São Paulo, os imigrantes eram 

recebidos na Hospedaria de Imigrantes antes de serem encaminhados para as fazendas”. 

Essa hospedaria possuía o papel de facilitar o recrutamento dos imigrantes para o trabalho 

nas fazendas de café do oeste paulista, bem como auxiliar na formação das colônias de 

trabalhadores para o serviço agrícola.  

Os primeiros imigrantes japoneses que chegaram em São Paulo no Kasato Maru 

foram alocados para variadas fazendas paulistas tais como São Martinho, Guatapará, 

Dumont, Canaã, Sobrado e Floresta (IZUMI, op. cit.). Porém, ao contrário do que era 

esperado, os problemas entre os imigrantes nipônicos e os brasileiros começam 

rapidamente por razões diversas, entre elas as péssimas condições de moradia, trabalho, 

alimentação, assim como as barreiras linguísticas e culturais no convívio com os patrões 

e os outros trabalhadores locais.  

O bloqueio cultural foi um dos grandes empecilhos enfrentados pelos japoneses: 

os produtos alimentícios disponíveis nos armazéns locais possuíam preços exorbitantes, 

 
17 Disponível em: 

https://www.google.com/search?q=kasato+maru&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwidr5T

V6uXlAhWCCrkGHUnjBFgQ_AUIEigB&biw=1366&bih=625#imgrc=mEcnDeopWgAOYM. Acesso 

em: 12 nov. 2019. 



41 
 

bem como eram desconhecidos pelos imigrantes, dificultando o preparo. Além disso, 

como destacado anteriormente, o bloqueio linguístico causava mais problemas de 

entendimento, falta de compreensão mútua, criando situações constrangedoras que 

prejudicavam a vida dos trabalhadores imigrantes.  

Nesse contexto, cabe destacar que os próprios japoneses, provenientes de 

diferentes regiões do Japão, também enfrentam alguns problemas linguísticos entre eles 

por falarem diferentes variedades da língua japonesa, uma vez que a variedade 

considerada padrão, a da região de Edo (atual Tóquio), ainda não era muito difundida e 

ainda não havia ganhado poder político como nos dias atuais. Nesse ínterim, os imigrantes 

nipônicos precisaram ultrapassar as barreiras linguísticas de suas próprias variedades, 

passando por processos de acomodação e simplificação linguística para poderem se 

comunicar de maneira mais simples e prática.  

Os japoneses que vieram para o estado de São Paulo, por terem se estabelecido de 

forma menos dispersa e em maior quantidade, mantiveram em maior escala sua língua e 

cultura de origem, levando mais tempo para aprender a língua portuguesa. Em muitos 

casos, devido a essa característica associativa, um número grande de imigrantes de 

primeira geração nunca chegou a aprender a falar o português com proficiência, pois o 

convívio quase exclusivamente com japoneses dificultava o processo de aprendizagem 

(SAITO e MAEYAMA, 1973).   

Além disso, em São Paulo, percebemos claramente como a influência da cultura 

nipônica, trazida com a imigração, faz parte da paisagem de muitas cidades do referido 

estado, tanto na arquitetura com os impetuosos portais japoneses, templos budistas e 

xintoístas, como na paisagem linguística em nomes de restaurantes, lojas, etc. O banco 

Bradesco do bairro liberdade é um exemplo disso: seu design oriental chama a atenção 

de muitas pessoas, sobrelevando a influência marcante da imigração japonesa.  
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Figura 6.Banco Bradesco do bairro liberdade, São Paulo. 

 
Fonte: Wikipedia18 

 

 

A imigração japonesa no estado de São Paulo deixou marcas bem claras em 

muitos dos locais povoados por esses imigrantes. Ademais, o poder associativo desses 

sujeitos no referido território em número relevante culminou numa maior manutenção da 

cultura e língua do país de origem, bem como num uso mais saliente da variedade 

proveniente do CL entre a língua portuguesa e o japonês. Talvez por isso, muitos 

neologismos surgiram na variedade falada em São Paulo se comparada com a falada pelos 

nipobrasileiros no território fluminense.  

 

 

1.3.2. A imigração japonesa para o estado do Rio de Janeiro  

 

 

A história da imigração japonesa para o Brasil teria seu início em 1888 quando um 

acrobata japonês chamado Manji Takezawa foi empregado como professor de jiu-jitsu da 

Guarda Real (MARTINS, 2010, p. 150). Posteriormente, em 1889, Wasaburo Ohtake 

começa a trabalhar na embaixada do Japão no Brasil e, logo em seguida, presta serviços 

na representação diplomática do país nipônico na cidade de Petrópolis a partir do ano 

1897, mesmo sem haver ainda um acordo imigratório firmado entre os países.  

Em 1906, com a visita de Ryu Mizuno, representante da Companhia Imperial de 

Imigração, o governo do Rio de Janeiro e do Japão começam a pensar sobre as vantagens 

da imigração japonesa para o estado supracitado como maneira de otimizar a mão de obra 

 
18  Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Bradesco_Liberdade.JPG. Acesso em: 16 jan. 

2020. 
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agrícola. Contudo, as péssimas condições climáticas e de saúde na baixada fluminense 

preocupam Mizuno em relação à qualidade de vida dos possíveis imigrantes.  

Apesar de todos os problemas de infraestrutura no Rio de Janeiro e das epidemias que 

assolavam a região fluminense, em 1907 um acordo de imigração entre o governo do 

Japão e o estado do Rio é estabelecido com o intuito de promover a vinda de japoneses 

para o território do estado, acreditando que a mão de obra nipônica melhoraria o cultivo 

do solo, criaria indústrias e aumentaria a produção de alimentos. Como afirma Carlos 

Neto (2006, p. 25) “nesse acordo ficou decidido que ambas as partes se juntariam para 

implementar uma colônia de imigração na Fazenda Santo Antônio, situada em São 

Francisco de Paula, Macaé, a 200 km da cidade do Rio de Janeiro”. Para esse fim, Mizuno 

escolhe a família de um imigrante chamado Kumabe para empreender a instalação da 

primeira colônia japonesa no Brasil, bem como dois outros japoneses: os senhores 

Yassuda e Nishizawa.  

As tentativas frustradas de cultivo da terra no clima árduo da região fluminense, bem 

como as epidemias que assolavam o território naquela época, levam os imigrantes a 

desistirem de viver naquele local e culminam com o insucesso da instalação da primeira 

colônia de imigração japonesa no território brasileiro.  

Cabe destacar que a imigração japonesa para o estado do Rio de Janeiro, apesar de 

fracassada em 1907, acontece de forma processual após o ano de 1908 com a chegada do 

Kasato Maru: primeiro navio japonês a chegar no Brasil com o objetivo específico de 

trazer mão de obra japonesa para terras brasileiras. A característica do deslocamento dos 

japoneses para o estado fluminense é diferente da imigração em massa em São Paulo já 

que as famílias que não queriam mais trabalhar nas exaustivas fazendas cafeeiras paulistas 

se dirigiam para o Rio de Janeiro em busca de novas oportunidades de trabalho.  

Um dos empecilhos para a vida dos japoneses no estado do Rio era a dificuldade com 

a língua portuguesa: em São Paulo o grande número de imigrantes nipônicos 

concentrados em localidades específicas facilitava a comunicação entre eles, apesar de 

muitos fazerem uso de diferentes variedades da língua japonesa por serem provenientes 

de variadas regiões do Japão. Já no território fluminense, o deslocamento não planejado 

dos imigrantes e sua dispersão em localidades mais isoladas dificultou a integração e 

socialização dos japoneses por não dominarem o português.  

Apesar da amplitude do estado do Rio não ser vasta em relação a diversos estados do 

Brasil com grande proporção territorial, os japoneses se espalharam por inúmeras 

localidades desse estado, levando sua cultura, técnicas agrícolas e abrindo variados 
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comércios como as casas de tecidos, restaurantes de culinária japonesa, casas de botões e 

casas de comércio de pedras preciosas. Além disso, aos poucos, esses imigrantes foram 

formando associações e colônias que, apesar de pequenas se comparadas com as de São 

Paulo, tiveram papel relevante para a formação da identidade nipofluminense e para a 

propagação do ensino da língua japonesa entre os descendentes nipônicos.   

O mapa na página seguinte, elaborado durante nossa pesquisa de mestrado com base 

na história da imigração japonesa para o estado do Rio de Janeiro, ilustra de maneira clara 

as regiões onde os imigrantes japoneses passaram, se instalaram e formaram associações, 

trazendo com eles sua cultura e modificando, de certa maneira, a cultura e a paisagem 

linguística local:  
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Figura 7.Mapa: Distribuição Geográfica da Imigração Japonesa no estado do Rio de Janeiro 

 
Fonte: Carlos Neto (2016, p. 28)19 

 
19 Mapa elaborado a partir de dados extraídos de Inoue (2014), Inoue (2012a,), Inoue (2012b), Martins et 

al. (2010) e Shikada et al. (2008). 
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O mapa mostra que somente na região noroeste do estado não houve permanência 

relevante da imigração japonesa, enquanto em regiões como a Metropolitana e Itaguaí a 

presença desses imigrantes foi demasiadamente intensa, culminando com a população 

nipofluminense mais significativa do referido estado na atualidade (INOUE, 2012, p. 

273)20. 

Diferentemente do estado de São Paulo, no Rio de Janeiro a primeira escola de língua 

japonesa foi fundada somente em 1936: já que o perfil dos imigrantes que se instalaram 

no estado fluminense era diferente dos que se instalaram no estado paulista. Naquele, os 

japoneses pretendiam abrir seus comércios, prosperar financeiramente e adaptar-se à vida 

do novo país. Neste, os imigrantes se preocuparam desde o princípio em manter a língua 

japonesa e passá-la aos seus descendentes já que a intenção inicial era voltar ao Japão 

assim que a situação financeira permitisse.  

Cabe destacar ainda que, apesar dos intentos de muitas colônias de imigrantes em 

promover e manter o ensino do japonês, a partir de 1930 com a política nacionalista do 

governo Vargas, as comunidades japonesas sofreram com a perseguição e o boicote ao 

ensino do japonês. Esse fato teve impacto visível na transmissão da língua para muitos 

nipobrasileiros21, assim como no uso da língua japonesa dentro das associações nipônicas 

no território brasileiro.  

Em suma, a presença nipônica no estado do Rio de Janeiro foi significativa, porém 

configurou-se de maneira diferente da imigração japonesa para o estado de São Paulo. 

Ademais, o território fluminense constitui-se numa opção de fuga dos japoneses do árduo 

serviço nas fazendas paulistas e das péssimas condições de vida proporcionadas pelo 

trabalho agrícola. Com isso, os japoneses desenvolveram nos variados territórios 

habitados no Rio atividades diversas que tiveram impacto relevante na economia e cultura 

local. Apesar de próximos, os referidos estados possuem culturas próprias e modos de 

vida singulares que, somados ao modo de vida nipônico, conferiram a formação de 

sujeitos imigrantes híbridos como os nipobrasileiros e seu repertório linguístico. 

Enquanto em São Paulo os japoneses se dedicavam principalmente ao trabalho agrícola, 

viviam em localidades onde se associavam em grande número e usavam suas variedades 

linguísticas como meio comum de comunicação, no Rio de Janeiro os imigrantes 

 
20 Para informações mais detalhadas sobre a formação das colônias japonesas no estado do Rio de Janeiro, 

Cf. Carlos Neto (2016, p. 26-32).  
21  Explicaremos o uso deste termo de maneira aglutinada ao invés de justaposta, como estabelece a 

ortografia oficial da língua portuguesa, posteriormente. 
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nipônicos se estabeleceram em locais diversos, mais diversos, menos concentrados, 

precisaram aprender com mais urgência a língua portuguesa e tiveram que assimilar de 

maneira mais rápida a cultura local como ferramenta de adaptação à necessidade local e 

à sobrevivência.  

Esses acontecimentos estão intrinsecamente relacionados, em muitos casos, ao perfil 

linguístico dos imigrantes japoneses nos dois estados em questão, já que os tipos de 

imigração diferem em certa medida. Em São Paulo, configuraram-se colônias em que o 

uso da língua japonesa é mais intenso, a presença de cursos da referida língua é intensa, 

principalmente nos bairros onde esses imigrantes se estabeleceram de maneira mais 

numerosa. No Rio de Janeiro, o perfil de estabelecimento dos japoneses difere de São 

Paulo, pois muitas famílias se dedicaram a ramos diferentes de negócios, espalhando-se 

em menor número associativo ao longo do estado. Com isso o uso da língua japonesa 

ficou mais restrito, contando com um número inferior de falantes. Dessa forma, percebe-

se que estes fatores podem ser levados em consideração como modificadores das 

inovações linguísticas que encontramos na variedade linguística usada por esses 

imigrantes: pelo que pudemos perceber em nossas observações, enquanto entre os 

imigrantes japoneses estabelecidos em São Paulo os neologismos na koroniago são mais 

frequentes, no Rio de Janeiro percebemos que há menos inovações na referida variedade. 

A análise definitiva dos dados, parte integrante do capítulo 4 deste trabalho, salienta de 

maneira clara essas premissas.  

 

 

1.4. A língua japonesa  

 

A história da língua japonesa encontra-se arredada da simplicidade e do consenso, 

pois como afirma Kindaichi (2010, p. 356) sua origem ainda é desconhecida e suas 

características não podem ser comparadas facilmente com outras línguas. Segundo esse 

autor, “não há provavelmente nenhuma outra língua de natureza similar” 22  à língua 

japonesa e sua linhagem linguística vêm sendo tópico de fervorosas discussões entre os 

linguistas ocidentais desde a metade da era Meiji quando o país nipônico permitiu 

novamente a entrada de estrangeiros em suas terras. Hattori Shiro, professor de linguística 

da Universidade de Tóquio, destaca que muitos estudiosos tentaram por anos associar o 

 
22 Nossa tradução. Trecho original: “there is absolutely no other language of similar nature”.  
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japonês a outras línguas, porém, segundo o linguista a única língua que se mostrou 

cientificamente pertencente à mesma família da língua japonesa seria a língua ryukyu 

(KINDAICHI, 2010). Tojo Misao, pai da dialetologia japonesa, por exemplo, classifica a 

língua ryukyu como um dialeto do japonês devido à profunda similaridade entre ambas 

as línguas, ao contrário de outros linguistas que tentaram comparar a língua nipônica às 

línguas Altaicas como a Coreana, porém ficaram distantes de mostrar qualquer 

comprovação científica aceitável que corroborasse com tal hipótese (KINDAICHI, op. 

cit.). 

Ao contrário do que podem pensar os leigos em estudos linguísticos relacionados à 

língua japonesa, geralmente, os japoneses ao ouvirem alguém falando chinês ou coreano 

pensam, de modo geral, como essas línguas soam diferentes da sua, apesar de muitos 

ocidentais que desconhecem os idiomas asiáticos acharem muitas vezes que esses idiomas 

são extremamente próximos.   

A busca por uma explicação plausível da origem da língua japonesa continua a fazer 

parte da vida dos estudiosos de linguagem que tentam encontrar respostas ou hipóteses 

aceitáveis em relação ao assunto. Segundo Kindaichi (op. cit. p. 394)  

 

os filólogos japoneses não puderam estabelecer uma relação clara entre o 

japonês e qualquer outra língua. Agora é óbvio que, ao contrário das línguas 

europeias, o japonês não pode ser facilmente ligado a qualquer família de 

línguas, e só o será depois dos esforços contínuos de muitos estudiosos23. 

   

Outro ponto bastante discutido pelos linguistas interessados na língua japonesa 

seria a escassez de contato dessa com outras línguas ao longo de sua história. No entanto, 

o japonês possui muita influência de outros idiomas em seu vocabulário, mesmo diante 

dos longos períodos de isolamento do arquipélago nipônico. Isso demonstraria, em 

contrapartida, que o japonês, como qualquer outra língua, passou por diferentes situações 

de CL sofrendo variações e mudanças em decorrência desses contatos.  Alguns japoneses 

mais conservadores chegam a falar de uma possível “degeneração da língua japonesa” 

por essa ter aceitado em um curto período de tempo diversos empréstimos e influências 

de outras línguas, porém a situação precisa ser analisada com cuidado.  

 
23  Nossa tradução. Trecho original: “Japanese philologists could not establish a clear-cut relationship 

between Japanese and any other language. It is now obvious that, unlike the European languages, Japanese 

cannot be easily linked with any family of languages, and it will only be after the continuous efforts of 

many scholars (…)”. 
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Os empréstimos no japonês mostram claramente que as palavras estrangeiras 

passam por um processo fonológico-estrutural que permite a “japoneização” dos termos 

utilizados, conferindo às palavras, muitas vezes, sons tão peculiares que mesmo um 

nativo da língua de origem do empréstimo, muitas vezes, não reconhece a palavra como 

sendo originária de sua língua materna. Tomemos como exemplo o verbo japonês 

“Rirakkusu suru” (リラックスする). Os termos em questão são a palavra em língua 

inglesa “relax” e o verbo em japonês “fazer – suru (する)” formando um verbo composto 

que significa “relaxar”. Pudemos perceber, através de observações empíricas no Japão, 

que muitos falantes de inglês não identificam o referido verbo como sendo um 

empréstimo de sua língua devido às adaptações fonético-grafológicas sofridas para o 

japonês. Há, também, diversos exemplos de empréstimos e adaptações linguísticas 

provenientes de outras línguas como o português de Portugal, já que os portugueses 

tiveram um contato comercial intenso com os japoneses durante a época em que o Japão 

abrira suas fronteiras para o contato com os outros países. Vocábulos de origem 

portuguesa como “asufaruto” (アスファルト ), “asfalto”, “aruko-ru”(アルコール ), 

“álcool”, “botan”( ボタン ) “botão”, “kurusu” ( クルス ) “cruz”, “pan” (  パン ) “pão” e 

uma série de outros termos, são comumente usados na fala cotidiana dos japoneses, já 

que eles não possuíam esses léxicos para designar os referidos objetos antes do contato 

com os portugueses.  

Mesmo assim, muitos linguistas japoneses afirmam que o número de empréstimos 

de termos de outras línguas no japonês é bem inferior se comparados com línguas como 

o inglês, que possui uma gama de vocábulos de origem francesa, latina e românica, o 

coreano, que possui muitos empréstimos de origem chinesa e o turco, que tem um número 

grande de palavras de origem arábica e iraniana (KINDAICHI, 2010, p. 476). Os 

historiadores destacam que os japoneses ficaram muito tempo isolados em seu 

arquipélago e que o pouco contato que tiveram com povos estrangeiros não conseguiu 

deixar marcas drásticas em sua língua.  

Podemos afirmar que é no vocabulário da língua japonesa o recorte em que 

encontraremos a maioria das influências do CL. Segundo Kindaichi (op. cit.) é possível 

dividir o léxico do japonês em palavras Yamato, que são originárias do Japonês Antigo e 

escritas em caracteres chineses denominados kanji (漢字) ou alfabeto silábico japonês 

chamado “hiragana” (平仮名), palavras de origem chinesa ou jiongo, também escritas em 
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kanjis, e palavras de origem ocidental que sofrem um processo de adaptação fonológica 

e são grafadas, em sua maioria, usando o alfabeto silábico denominado “katakana” (片仮

名)24.  

Os japoneses tendenciosamente adotaram empréstimos dessas línguas, pois, 

segundo Umegaki Minoru, citado por Kindaichi (2010, p. 489)  

 

1. Havia uma propensão no caráter japonês de adotar a cultura estrangeira. 

2. A língua japonesa tem qualidades que facilitam a adoção de palavras 

estrangeiras. Por exemplo a falta de inflexão em substantivos.  

3. Quando o Japão adotou caracteres chineses (já que o Japão não possuía 

seu próprio sistema de escrita) os termos chineses se incorporaram 

naturalmente na língua.  

4. Como a cultura estrangeira era mais avançada do que a cultura japonesa, 

o povo sentiu que os empréstimos eram superiores aos termos indígenas25.  

 

 

Cabe destacar que o processo inverso também ocorreu: línguas como a coreana e 

algumas línguas indígenas taiwanesas pegaram emprestadas palavras de origem japonesa, 

bem como muitos termos nipônicos de expressões culturais. A língua dos Ainu, povos 

indígenas expulsos pelos japoneses para as terras do norte de Hokkaido, é um outro 

exemplo de idioma que usa diversos vocábulos nipônicos, sendo considerada uma língua 

num processo de “japoneização” por muitos linguistas (KINDAICHI, op. cit.).Além disso, 

muitas palavras do japonês são usadas atualmente ao redor do mundo praticamente com 

o mesmo aspecto sonoro tais como caratê, judô, sushi, sashimi, caqui, yakissoba, entre 

outras.  

 

1.4.1. O sistema gráfico japonês 

 

Como citado anteriormente, a língua japonesa utiliza uma gama de caracteres 

como maneira de grafar suas palavras. Por volta do século IV, os japoneses começam a 

estabelecer a grafia de suas palavras utilizando os kanjis – ideogramas da Dinastia Han 

chinesa - com alfabetos silábicos criados no Japão que, posteriormente formariam os 

 
24 Explicaremos de maneira mais pormenorizada os respectivos alfabetos posteriormente. 
25 Nossa tradução. Trecho original: (1) "There was a propensity in the Japanese character to adopt foreign 

culture. (2) The Japanese language has qualities that facilitate adopting foreign words. For example, the 

lack of inflection in nouns. (3) When Japan adopted Chinese characters (for Japan did not possess its own 

writing system), Chinese terms naturally entered the language. (4) As foreign culture was more advanced 

than Japanese culture, the people felt loan words superior to indigenous terms." 
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hiragana e katakana. Não é exatamente precisa a informação de como os kanjis chegaram 

no país nipônico, porém a hipótese mais aceitável seria que monges budistas japoneses 

teriam ido à China e, ao retornarem, trouxeram diferentes materiais escritos em língua 

chinesa. Os japoneses, com o auxílio de quem sabia fazer a leitura dos ideogramas 

chineses, criaram os man’nyogana e os hentaigana: sistemas iniciais de escrita silábica 

japonesa baseados nos caracteres da China que, mais tarde, por volta do século IX, dariam 

origem aos alfabetos silábicos hiragana e katakana26. 

 

 

Figura 8.Hiragana e seus equivalentes em hentaigana. Katakana e seus equivalentes em 
man’yogana. 

 
Fonte: whatsjap.com.br27 

 

 

Os alfabetos fonéticos “hiragana e katakana” possuem 48 caracteres básicos cada 

um, podendo combinar seus símbolos para formar sons contraídos como “sho” (しょ), que 

é a junção de “shi” (し) com um pequeno “yo” (よ),  ou no caso do katakana formar sons 

de palavras estrangeiras que não existiam em japonês, como o “fa” (ファ) que é formado 

da junção do símbolo “fu” ( フ) com um pequeno “a” (ア ). Segundo Sakurai (2008, p. 

262) “originalmente, os alfabetos estavam voltados para as mulheres, que, sem muito 

 
26 Disponível em: https://whatsjap.com.br/entenda-como-surgiu-o-katakana-e-o-hiragana/. Acesso em: 01 

dez. 2019. 
27 Disponível em: https://whatsjap.com.br/entenda-como-surgiu-o-katakana-e-o-hiragana/. Acesso em: 01 

dez. 2019. 
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acesso aos estudos, podiam escrever de forma mais simples imitando os sons das palavras 

com letras que reproduzem sons simples ou sílabas”. Os alfabetos silábicos, então, foram 

uma maneira encontrada pelos japoneses para adaptar os ideogramas chineses àqueles 

que não tinham uma educação formal ou não podiam frequentar escolas. Além disso, o 

acesso aos textos escritos em chinês, antes somente acessíveis à elite letrada, permitiu que 

os budistas expandissem sua religião na sociedade japonesa, pois com a criação dos 

alfabetos silábicos muitos textos religiosos começaram a ser lidos por pessoas de 

diferentes camadas sociais.  

As figuras abaixo mostram os grafemas básicos, tanto em hiragana, quanto em 

katakana, sem as possibilidades de combinação de sons que utilizam os símbolos básicos 

para formar outras combinações sonoras, como explicitado anteriormente: 

 

 

Figura 9.Alfabeto fonético Hiragana 

 
Fonte: Blogspot Japonês Fluente28 

 

 

 

 
28 Disponível em: http://japonesfluente.blogspot.com/2012/09/hiragana.html. Acesso em: 01 dez. 2012. 
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Figura 10.Alfabeto fonético Katakana 

 
Fonte: Blog Spot Japonês Fluente29 

 

Apesar de introduzidos no Japão por volta do século IX, os alfabetos silábicos ou 

fonéticos japoneses somente se disseminaram entre a população japonesa na era Meiji 

(1868-1912) quando a educação escolar e a alfabetização tornaram-se obrigatórias 

(SAKURAI, 2008).  

O alfabeto hiragana, por exemplo, é utilizado em escritas complexas ou de nível 

avançado para que outras pessoas consigam lê-las, já que nos anos iniciais da escola a 

criança já aprende esse alfabeto. O kanji que segue mostra o uso do “furigana”, ou seja, 

o alfabeto fonético “hiragana” do respectivo ideograma, facilitando sua leitura:  

 

驚
おどろ

く 

 
29 Disponível em: http://japonesfluente.blogspot.com/2012/09/katakana.html. Acesso em: 01 dez. 2019. 
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Os kanjis ( 漢字 ), como os próprios ideogramas sugerem em seus significados, 

“caracteres da dinastia chinesa”, são ideogramas que foram introduzidos no Japão e, com 

isso, influenciaram um número grande de vocábulos na língua japonesa, já que muitas 

palavras no japonês antigo eram extremamente longas e não práticas: o número “11”, por 

exemplo, era falado “towo amari fitotu”, ou seja, “um mais que dez”. Com a introdução 

dos ideogramas e a influência das palavras de origem chinesa, a língua pode aproveitar o 

caráter altamente aglutinador dos kanjis e introduzir novos vocábulos para a língua 

japonesa como “juu ichi”, atual número “onze” que é motivado pelo conceito “juu” (dez) 

mais “ichi” (um) (KINDAICHI, 2010, p. 502). Sabemos queos caracteres de origem 

chinesa conferem um caráter relativamente motivado à representação gráfica da maioria 

do léxico no japonês, já que o poder aglutinador dos ideogramas (os kanjis) facilitou a 

grafia de palavras. Isso significa que, com um número básico de kanjis, é possível fazer 

combinações e grafar um número considerável de palavras, utilizando o teor motivado 

das combinações dos ideogramas. Como exemplo, podemos citar a palavra japonesa 

“suiryoku” (水力), representada na escrita pela junção do ideograma água (水) e força (力), 

significando, assim, “energia hidráulica”. Da mesma forma, se usarmos o kanji de água 

( 水 ) com outro ideograma, o de caminho, por exemplo, ( 道 ), logramos escrever 

“encanamento” (suidou -水道), ou seja, “o caminho da água”.  

Um ideograma sozinho, então, pode significar um conceito, bem como permite 

ser combinado com diversos outros para formar novos vocábulos através da aglutinação. 

Por isso, como afirma Mukai (2012, p. 115)  

 

a língua japonesa é uma língua caracterizada como predominantemente 

aglutinante – tal qual o coreano, mongol, turco, finlandês – que estabelece 

relações gramaticais por meio de relacionais (fuzokugo) como as partículas 

(joshi) e auxiliares verbais (jodôshi), diferentemente das línguas flexivas, 

como por exemplo, o português, que as determina através da ordem das 

palavras e flexões. 

 

Podemos afirmar que, além da vantagem de ampliação vocabular pela aglutinação 

dos ideogramas, os caracteres chineses ajudaram a designar novos conceitos no japonês, 

já que as palavras Yamato (ou palavras do Japonês Antigo) eram consideradas fracas para 

expressar alguns sentimentos na língua tais como inveja, raiva, emoções fortes, etc. 

(KINDAICHI, op. cit.).  
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Outra vantagem desses ideogramas diz respeito aos estágios de assimilação que 

ocorrem quando lemos algo escrito com eles. Como sobrelevam Shioda e Brandão (2012, 

p. 160), em português, por exemplo, quando lemos alguma palavra 

 

Nossa assimilação ocorre por meio de três estágios acumulativos: comumente, 

e quanto mais lemos, esse raciocínio se torna praticamente imperceptível de 

tão rápido. No primeiro estágio, reconhecemos as formas mostradas 

(representações gráficas dos sons) e, isoladamente, as reconhecemos como 

letras de nossa alfabeto; após isso, “juntamos” esses símbolos formando uma 

unidade significativa (palavra) – cabe salientar, aqui, que o português 

padronizou o “espaço” como caractere de marcação de palavras, ou seja, existe 

uma distância em branco entre uma unidade de significado e outra, o que nem 

sempre ocorre em outras línguas, como o japonês; no estágio final, 

relacionamos esta palavra a um conceito do nosso universo biossocial, a um 

conjunto de significados.  

 

 

Porém, na língua japonesa, ao lermos algo escrito com os caracteres chineses “não 

passamos por um desses três estágios de assimilação necessários em qualquer língua” já 

que o “reconhecimento da representação gráfica de um conceito (...) é imediato, e por esta 

relação mais  direta entre significante e significado é que dizemos que sua essência está 

evidente” (SHIODA e BRANDÃO, op. cit., p.162). Isso explicaria o fato de que, em 

japonês, a leitura instrumental pode ocorrer de maneira diferente em línguas que possuem 

como grafemas o alfabeto romano, já que o leitor consegue compreender um “conceito” 

pela junção dos ideogramas e pode, por mais estranho que possa parecer, não saber a 

representação gráfica dos sons dessa combinação. Consideremos, por exemplo, a palavra 

pessoa em japonês: “hito” (人). Se juntarmos o kanji do numeral “três” (三) cujo som do 

grafema é “san”, o resultado não é lido “san hito” e sim “san nin” (三人), já que possui 

uma leitura especial em decorrência da combinação dos caracteres chineses. No entanto, 

por serem ideogramas básicos, geralmente aprendidos pelos estudantes de JLE no início 

do curso, o leitor, na maioria dos casos, entenderá que o significado é “três pessoas”, 

mesmo se não souber como ler o resultado da combinação dos caracteres. Tomemos como 

exemplo a palavra “飛行機”, grafada pela aglutinação de três diferentes kanjis: o do verbo 

voar (tobu-飛), o do verbo ir (iku-行) e do substantivo “máquina” (ki-機), cujo resultado 

final seria “hikouki” (飛行機), ou seja, “máquina que vai voando”. O aluno de JLE pode 

inferir o significado do termo sem saber qual som a referida combinação possui na língua 

japonesa. Da mesma maneira, o aluno pode decompor a grafia do vocábulo “自動販売機”, 
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pelo conhecimento de que “自動” significa “automático”, “販売” significa “venda” e “機” 

significa “máquina”, compreendendo que a palavra em questão significa “máquina de 

vendas automática”, ou seja, aqueles equipamentos que podemos colocar o dinheiro e 

comprar bebidas, chocolates, etc. mesmo sem saber que a leitura em japonês do termo em 

questão pela combinação apresentada seria “jidouhanbaiki”( 自動販売機). Apesar da 

complexidade das combinações dos ideogramas, podemos perceber que a maneira de 

grafar os vocábulos em japonês permite-nos inferir de maneira prática o significado de 

muitos termos pelo conhecimento prévio de um número básico de caracteres, o que 

facilitaria a leitura instrumental de palavras técnicas mais complexas, mesmo estando o 

aprendiz ainda em níveis iniciais de aprendizagem da língua japonesa. As especificidades 

dos ideogramas de origem chinesa são tantas que poderiam ser tema de pesquisas futuras 

sobre suas características, uso, ensino, bem como sobre o nível de letramento em japonês 

dos nipobrasileiros, suas dificuldades com os grafemas, etc.  

A introdução dos ideogramas chineses também trouxe algumas desvantagens 

linguísticas, entre elas o aparecimento de inúmeros homônimos e com eles, a necessidade 

de ler a forma escrita de muitos enunciados evitando ambiguidade ou má compreensão 

das proposições. Além disso, um número grande de sinônimos desabrochou no japonês, 

já que muitas palavras que já existiam, passaram a ter uma outra equivalente, originada 

com o uso dos kanjis. Alguns linguistas olham para os sinônimos como um desafio para 

a mente dos estrangeiros que estudam a língua japonesa, pois dominar os léxicos básicos 

da língua exige uma memória ampla e bem treinada.  

 

 

1.4.2. Aspectos morfossintáticos da língua japonesa 

 

Na língua japonesa, os substantivos são invariáveis, tanto em gênero, quanto em 

número, ou seja, a palavra “sensei” (先生 ), por exemplo, pode significar professor, 

professora, bem como professores ou professoras. Nesse caso, o contexto será primordial 

para definir se o referido substantivo será singular-masculino, singular-feminino, plural-

masculino ou plural-feminino. Assim, as palavras na língua japonesa não possuem gênero 

e, em alguns casos, para expressar o plural e tirar a ambiguidade que pode ocorrer na 

enunciação, o falante utilizará as contagens/numerais para especificar se o enunciado se 

refere a mais de um objeto.   
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Além de não haver flexão de gênero e número, no japonês não há os artigos 

definidos e indefinidos “o,a,os,as,um,uma,uns e umas”. Dessa maneira, para dizermos “o 

professor é japonês”, precisamos falar, literalmente “professor japonês é”, ou seja, 

“Sensei wa nihonjin desu” (先生は日本人です) em que “sensei” significa professor, “wa” 

marca o caso nominativo, “nihonjin” significa o gentílico “japonês” e “desu” o verbo 

“ser” no presente do indicativo.  

Usando como exemplo a mesma sentença, logramos perceber que a ordem 

sintática prototípica da língua japonesa é SOV (sujeito-objeto/complementos-verbo), ao 

contrário da língua portuguesa que apresenta como ordem sintática convencional a 

estrutura SVO. Por isso, de maneira literal, a frase exemplificada no parágrafo anterior 

fica “professor japonês é”. Não há o artigo definido masculino singular “o”, tampouco 

morfemas marcadores de plural ou gênero nos substantivos, como explicitado antes. O 

complemento segue o sujeito-tópico da frase (sensei) e o verbo aparece em posição final. 

Em períodos mais longos e compostos, a diferença sintático-estrutural em japonês soa 

cada vez mais complexa se comparada com o português como no exemplo abaixo:  

 

 

Quadro 1. exemplo da ordem dos constituintes na sentença em língua japonesa. 

Enunciado em português: O senhor Yamada trabalha de segunda a sexta. 

Enunciado em Japonês: Yamada san wa getsuyoubi kara kinyoubi 

made hataraiteimasu. 

(山田さんは月曜日から金曜日まで働いて

います)。 

Ordem sintática da sentença em 

japonês: 

Yamada senhor segunda de sexta até trabalha. 

Fonte: o autor (2020). 
 

 

Ao visualizarmos a ordem sintática da sentença em língua japonesa, comparando-

a com a língua portuguesa, percebemos, claramente sua agramaticalidade nessa última 

língua. Logicamente, um falante de língua portuguesa, ao aprender japonês, precisa 

desligar-se da ordem sintática prototípica de sua língua, evitando, assim, cometer desvios 

interlinguísticos que produzam enunciados agramaticais na LA. Porém, nos níveis iniciais, 

é quase impossível não se deparar com alunos que cometam equívocos em japonês devido 

à distância sintática que esse idioma possui se comparado com o português. Talvez um 

dos grandes desafios de um professor de língua japonesa para brasileiros seja a 
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dificuldade de fazer os aprendizes compreenderem a ordem dos constituintes, assim como 

produzirem enunciados mais longos nessa língua.  

 Em relação aos verbos, podemos salientar que na língua japonesa não há 

conjugações verbais em pessoas e número, como no português, além de o japonês 

apresentar poucos tempos verbais, facilitando o processo de aprendizagem dos verbos. 

Tomamos como exemplo de análise o verbo “beber” - “nomu” (飲む) que no presente do 

indicativo em contextos formais transforma-se em “nomimasu” (飲みます). O referido 

verbo ganha a desinência “masu” (ます), pois no tempo presente ou futuro em japonês 

todos os verbos em contextos formais de enunciação ganham esse morfema final. Dessa 

maneira, para diferenciarmos se uma sentença estaria no presente do indicativo ou no 

futuro, necessitamos do contexto e/ou dos advérbios de tempo para que a diferenciação 

temporal possa ser possível. Assim, se dissermos em japonês “Watashi wa30 niku wo 

tabemasu” ( 私は肉を食べます ), é possível que o referido enunciado seja traduzido como 

“eu como carne”, bem como “eu comerei carne” ou “eu vou comer carne” já que, nesse 

caso, não possuímos o fator contextual para guiar o entendimento do tempo verbal. 

Contudo, se adicionarmos um advérbio de tempo como “ashita” (明日), que significa 

amanhã, subentendemos que o verbo se refere ao futuro do presente do indicativo, ou seja, 

“ashita watashi wa niku wo tabemasu” ( 明 日 私 は 肉 を 食 べ ま す ), significando, 

respectivamente, “amanhã comerei carne”. Além disso, os verbos possuem a mesma 

forma para todos os sujeitos. Isso quer dizer que, se usarmos a frase acima “amanhã eu 

irei comer carne” (ashita watashi wa niku wo tabemasu), e mudarmos o pronome pessoal 

para “Eles”, por exemplo, o verbo continuaria “tabemasu” sem nenhuma flexão 

número/pessoal, ou seja, “ashita karetachi wa niku wo tabemasu”( 明日彼達は肉を食べん

す ).  

Na língua japonesa há muito pouca irregularidade verbal e para usar o passado, 

basicamente, mudamos a terminação “masu” (ます) dos verbos para “mashita” (ました ), 

construindo sentenças que podem estar tanto no pretérito perfeito do indicativo, bem 

como no pretérito imperfeito do mesmo modo, variando de acordo com o contexto e/ou 

sendo especificados por marcadores de tempo como advérbios. Para exemplificar 

 
30 Destacamos que os pronomes pessoais em japonês são usados, geralmente, em contextos enunciativos 

demasiadamente formais, como o caso exemplificado acima usando o pronome pessoal de primeira pessoa 

do singular “eu” (watashi wa) e, em muitos casos para referir-se a alguém cujo nome, sobrenome ou posição 

social é desconhecida pelo falante.  
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tomemos como exemplo o enunciado “A Sakurako comeu legumes” que em japonês 

formal seria “Sakurako san wa yasai wo tabemashita” (桜子さんは野菜を食べました). Se 

quisermos dizer “A Sakurako comía legumes” a enunciação seria a mesma, ou seja, 

“Sakurako san wa yasai wo tabemashita” (桜子さんは野菜を食べました). Logicamente, os 

advérbios de tempo podem e são utilizados na língua japonesa para ajudar na 

diferenciação dos tempos verbais, pois, se dissermos “quando era criança” que em 

japonês literalmente seria “quando criança” (kodomo no toki – 子供の時), percebemos que 

o tempo verbal correspondente seria o pretérito imperfeito do indicativo. O quadro que 

segue, exemplifica, a regularidade das transformações verbais na língua japonesa, 

esmiuçando as mudanças desinenciais quando formamos o presente do indicativo e/ou 

futuro do presente do indicativo (mesma formação na referida língua), bem como os 

pretéritos que, em japonês, terminam com a mesma desinência (mashita – ました): 

 

 
Quadro 2. Exemplos de verbos em japonês na forma “masu” e “Mashita” 

Verbos na 

forma “masu”  

romanizados: 

Presente do 

indicativo 

e/ou futuro do 

presente do 

indicativo 

Verbos na 

forma “masu” 

grafados em 

japonês. 

Verbos na 

forma 

“mashita” 

romanizados: 

Pretérito 

perfeito e 

imperfeito do 

indicativo31 

Verbos na 

forma 

“mashita” 

grafados em 

japonês. 

Significado 

dos verbos: 

Nomimasu 飲みます Nomimashita 飲みました Beber 

Tabemasu 食べます Tabemashita 食べました Comer 

Ikimasu 行きます Ikimashita 行きました Ir 

Kakimasu 書きます Kakimashita 書きました Escrever 

Yomimasu 読みます Yomimashita 読みました Ler 

Iimasu 言います Iimashita 言いました Dizer/falar 

 
31 Não existe o “pretérito mais-que-perfeito” em japonês, porém em contextos enunciativos que utilizam o 

referido tempo, para referir-se a uma ação que ocorreu antes de outra ação passada, também precisamos 

utilizar em língua japonesa verbos na forma “mashita” ou equivalentes a essa forma, dependendo do 

contexto de enunciação. 
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Tobimasu 飛びます Tobimashita 飛びました Pular/voar 

Okurimasu  送ります Okurimashita 送りました Enviar 

Benkyou 

Shimasu 

勉強します Benkyou 

Shimashita 

勉強しました Estudar 

Fonte: o autor (2020). 

 

 

Além dos tempos verbais mencionados, o japonês também utiliza o “presente 

contínuo” através da forma verbal “te imasu” (ています), bem como faz uso dessa 

mesma forma dos verbos adicionando o sufixo de tempo pretérito “mashita” (ました) para 

expressar o passado contínuo com o uso da desinência verbal “te imashita” (ていました). 

Entretanto, para transformar os verbos na “Forma Te” (て形) é necessário aprender as 

mudanças que ocorrem nas últimas sílabas desses verbos: cada terminação verbal guia a 

transformação que acontecerá no verbo como elucidado no quadro que segue:  

 

 

 

Quadro 3. Forma TE: mudança dos verbos da forma do dicionário para a forma TE. 

Terminação dos 

verbos – forma do 

dicionário 

(romanizados) 

Terminação dos 

verbos – forma do 

dicionário 

(grafados em 

japonês) 

 

Alteração dos 

verbos para a 

forma TE 

(romanizados) 

Alteração dos 

verbos para a 

forma TE 

(grafados em 

japonês) 

U,Tsu, Ru う、つ、る tte って 

Mu, Bu,Nu む、ぶ、ぬ nde んで 

Ku32 く ite いて 

Gu ぐ ide いで 

 
32 Cabe destacar aqui que o verbo “ir” (Iku- 行く), apesar de terminar em “ku” (く) é uma exceção, 

alterando-se para “tte” (って), no caso “itte” (行って), sem seguir a regra de terminação dos verbos com a 

referida desinência final.  
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Eru, Iru える、いる te て 

Su す shite して 

Suru* 

Kuru*33 

する＊ 

来る＊ 

Shite 

kite 

して 

来て 

Fonte: Kurihara et al. (2007, p. 74)   

 

 

Embasados no quadro anterior, podemos, então, esmiuçar a formação do “presente 

contínuo” e/ou gerúndio em japonês. Dizemos e/ou gerúndio já que a mesma terminação 

verbal em questão (te imasu – ています) designa na língua em questão, tanto ações que 

estão em curso no momento da enunciação, quanto ações corriqueiras que ocorrem com 

determinada frequência, possuindo uma conexão com o presente. Isso quer dizer que ao 

dizermos “Estou estudando japonês” falaríamos “nihongo wo benkyou shite imasu” (日本

語を勉強しています) ou num contexto mais informal “nihongo wo benkyou shite iru” (日

本語を勉強している), assim como na sentença “estudo japonês” usaríamos a mesma 

construção, pois essa forma verbal também denota que esse “estudo” é frequente, 

começou num passado e ainda acontece com determinada frequência. Da mesma maneira, 

o falante utiliza a mesma forma verbal para enunciar que “estava fazendo algo num 

determinado momento do passado”, bem como “fazia algo com frequência num 

determinado momento do passado, por determinado período initerruptamente” como na 

oração “eu estava estudando japonês ontem” ( nihongo wo benkyou shite imashita – 日本

語を勉強していました ) ou “eu estudava japonês quando era estudante de ensino médio” 

(koukou no toki nihongo wo benkyou shite imashita – 高校の時日本語を勉強していまし

た )34 que denota ação que ocorrera no passado durante determinado período de tempo.  

Outra informação importante sobre os tempos verbais em língua japonesa é que, 

de modo geral, não há o pretérito imperfeito do subjuntivo, o presente do subjuntivo, 

 
33 Nos casos com *, temos os dois verbos totalmente irregulares da língua japonesa, denominados, por 

muitos autores como “verbos do grupo 3”. No referido exemplo não usamos somente terminações verbais 

como nos outros exemplos do mesmo quadro, já que esses verbos possuem uma irregularidade atípica.   
34 A mesma sentença também pode ser enunciada em contextos informais como “koukou no toki nihongo 

wo benkyou shite ita” (高校の時日本語を勉強していた). 
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tampouco o futuro do subjuntivo. Esse modo que, na língua portuguesa, expressa 

eventualidade, possibilidade, algo hipotético, etc., em japonês é expressado, quase sempre, 

pelo uso das condicionais. Em japonês há mais de uma forma condicional, sendo 

estabelecida por diferentes desinências ou partículas, dependendo do uso. Se quisermos 

dizer, por exemplo, “se eu tiver dinheiro, irei à festa”, poderíamos usar tanto a forma 

“tara” (たら), quanto à forma “eba” (えば): “okane ga attara, pa-ti- e ikimasu” (お金があ

ったら、パーティーへ行きます ) ou “okane ga areba pa-ti- e ikimasu” (お金があれば、パー

ティーへ行きます ). Contudo, condicionais que expressam ocorrências naturais ou 

automatizadas são formadas pelo uso da partícula “to” (と) logo após o verbo da ação que 

desencadeará uma reação ou ocorrência como no caso de “se você abrir a porta, a luz se 

acende” cujo equivalente em japonês seria “doa wo akeru to, dengi ga tsukimasu” ( ドア

が開けると、電気がつきます ).   

Além das formas condicionais mencionadas, também existe a condicional 

formada com o auxílio da partícula “nara” (なら ). Essa condicional é chamada de 

“condicional contextual” já que expressa uma condição que descreve algo em 

determinado contexto, nem sempre expressando uma condição real como o caso descrito 

anteriormente com a partícula “to” (と). O uso de “nara” (なら), logo após um substantivo, 

adjetivo ou verbo, expressa uma condição que está sujeita às circunstâncias, ou seja, que 

só se completará se as circunstâncias permitirem, como no exemplo abaixo:  

 

 

Quadro 4. exemplo de sentença condicional em língua japonesa com a partícula “nara” 

Português: Se todos forem, eu também vou. 

Japonês (romanizado):   Minna iku nara, watashi mo ikimasu. 

Grafado em Japonês: みんな行くなら、私も行きます。 

Fonte: o autor (2020) 
 
 

Os adjetivos na língua japonesa, por sua vez, possuem algumas peculiaridades que, 

se comparados com a língua portuguesa, podem ser considerados bem diferentes em suas 

regras de uso: primeiramente, existem dois tipos de adjetivos nessa língua classificados 

como “adjetivos em I” (I Keiyoushi -I 形容詞) e “adjetivos em na” (NA keiyoushi -NA 形

容詞): ambos vêm antes dos substantivos que qualificam: “Tsuruta san wa atarashii 
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jitensha wo kaimashita” - “o Tsuruta comprou uma bicicleta nova” (鶴田さんは新しい自

転車を買いました). Porém se o adjetivo em NA vier antes do substantivo precisa ligar-se a 

essa classe de palavras com o auxílio do hiragana “na” (な).  Além disso, se os adjetivos 

em questão foram os “adjetivos em I”, eles que sofrem as modificações se a frase estiver 

na negativa-presente como em “Tsuruta no kuruma wa atarashikunai desu” (鶴田さんの

車は新しくないです) cujo significado é “o carro do Tsuruta não é novo”. Ou se o enunciado 

estiver no passado-afirmativo ou passado-negativo como nos casos “Tsuruta no jitensha 

wa atarashikunakkata desu” (鶴田さんの自転車は新しくなっかたです) – “a bicicleta do 

Tsuruta não era nova” – ou “a casa do Tsuruta era nova”: “Tsurutta no ie wa atarashikatta 

desu” (鶴田さん家は新しかったです). Já o adjetivo em NA, modifica somente o verbo final 

“desu” (です) – ser/estar:  

 

 

Quadro 5. Flexão dos adjetivos em “NA” na língua japonesa 

ADJETIVO EM 

“NA” – 

PRESENTE-

AFIRMATIVO 

TRADUÇÃO EM 

PORTUGUÊS 

ADJETIVO EM 

“NA” – FORMA 

NEGATIVA 

PRESENTE 

ADJETIVO EM 

“NA” – FORMA 

PASSADO 

AFIRMATIVO 

ADJETIVO EM 

“NA” – 

FORMA 

PASSADO 

NEGATIVO 

Shizuka desu  

(静かです) 

É silencioso/ 

é calmo 

Shizuka 

dewaarimase

n 

(静かでは

ありませ

ん) 

 

Shizuka 

deshita 

(静かでした) 

Shizuka 

dewaarimas

endeshita 

(静かでは

ありませ

んでした) 

Fonte: o autor (2020)  

 

Como vimos, os adjetivos em japonês apresentam algumas especificidades que 

diferem essa classe de palavras se comparadas com o português. Podemos dizer, que para 

os alunos de JLE, as regras de uso dos adjetivos apresentam-se como um desafio de 

aprendizagem e uso devido as suas diferenças. Além disso, é interessante observar que, 
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devido a influência de outras línguas no japonês, muitos adjetivos criados em contexto de 

CL, como “romantikku” que pode ter sua origem na palavra inglesa “romantic” ou no 

termo português “romântico”, entram na língua e precisam adaptar-se às duas classes 

existentes de adjetivos nessa língua: “os adjetivos em I ou em NA”. Dessa maneira, o 

termo “romantikku” (ロマンチック) funciona como “adjetivo em NA”, precisando ser 

ligado ao substantivo que qualifica seguindo a regra da língua japonesa para esse tipo de 

adjetivo: “romantikku na eiga ga suki desu” (ロマンチックな映画が好きです) – “gosto de 

filmes românticos”.  

Percebemos que, apesar das diferenças morfossintáticas, o CL ocasionou e 

ocasiona mudanças na língua japonesa, mas essa língua, de modo geral, precisa de 

adaptações fonéticas, morfológicas, sintáticas e, muitas vezes, pragmáticas para que o 

termo usado possa encaixar-se sem problemas em suas regras fundamentais.  

 

 

1.4.2.1. As partículas na língua japonesa (joshi -助詞) 

 

As partículas na língua japonesa são hiraganas colocados após as palavras para 

dar função gramatical aos termos na sentença. Algumas delas possuem papéis bem 

definidos, no entanto há outras que funcionam de maneira bem diversificada, aparecendo 

em várias situações. Para os alunos de JLE, o aprendizado das partículas pode ser custoso, 

demandando muito uso e estudo. Por isso, tratar sobre esses termos da oração é essencial 

para compreender bem as relações sintáticas da referida língua.  

A partícula “wa” (は) funciona como marcador de tópico/assunto da frase que, em 

muitos casos, também é o sujeito. Contudo, nem sempre é verossímil dizer que todo 

vocábulo seguido da referida partícula será o sujeito/tópico da enunciação. Isso porque, 

muito comumente, em japonês, há sentenças prototípicas em que há sujeito diferente de 

tópico como no exemplo “Chichi wa me ga kirei desu” (父は目がきれいです) que 

significa “os olhos do meu pai são bonitos”. Na língua japonesa, a frase supracitada seria 

mais comum cuja diferenciação entre “tópico” (marcado com a partícula “wa-は”) e 

sujeito (marcado com a partícula “ga-が”) é realizada, embora a sentença com o uso da 

partícula de posse (no- の), que explicaremos mais adiante, também seja possível.  
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Além dessa configuração sintática, também há sentenças em que o sujeito e o 

tópico são o mesmo termo e, dessa maneira, somente a partícula “wa” (は) seria utilizada: 

“Chichi wa Burajirujin desu” (父はブラジル人です) – “meu pai é brasileiro”.   

Outra partícula usada com frequência é a partícula “wo” (を) cuja finalidade é 

marcar o objeto direto da frase. Se falamos em japonês “Maria bebe coca-cola” cuja 

enunciação seria “Maria san wa ko-ra wo nomimasu” (マリアさんはコーラを飲みます), 

notamos que a partícula supracitada vem logo após o objeto do verbo transitivo direto 

“beber”, marcando o que é bebido pelo sujeito/tópico da sentença.  

Já a partícula “no” (の) tem como função estabelecer uma ideia de posse e/ou ligar 

substantivos como no caso “Haha no kuruma” (母の車) que significa “o carro da minha 

mãe” em que a ordem sintática em português, se traduzíssemos palavra por palavra na 

mesma ordem seria “mãe minha da carro”35. Em japonês, essa ordem sintática sempre é 

seguida – possuidor + partícula “no” + coisa possuída, salvo na formação dos pronomes 

possessivos: neste caso, temos o pronome pessoal + a partícula “no” formando o pronome 

possessivo, como explicitado no quadro abaixo:  

 

 

Quadro 6. Formação dos pronomes possessivos em japonês 

Pronome 

pessoal 

Significado em 

português 

Pronomes 

possessivos em 

japonês36 

Pronomes 

possessivos: 

tradução para o 

português 

Watashi  

私 

Eu Watashino 

私の 

Meu, meus, 

minha, 

minhas 

Anata 

貴方 

Você Anatano 

貴方の 

Seu, sua, 

seus, suas37 

Kare 

彼 

Ele Kareno 

彼の 

Dele 

 
35 Essa formação sintática seria considerada agramatical na língua portuguesa, não sendo um enunciado 

aceito pelos falantes dessa língua.  
36 Junção dos pronomes pessoais, mais a partícula “no”. 
37 Neste caso, uma única pessoa possui mais de um objeto, etc.  
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Kanojo 

彼女 

Ela Kanojono 

彼女の 

Dela 

Watashitachi 

私たち 

Nós Watashitachino 

私達の 

Nosso, 

nossa, 

nossos, 

nossas 

Anatatachi 

貴方達 

Vocês Anatatachino 

貴方達の 

Seus, suas38 

Karetachi 

彼達 

Eles Karetachino 

彼達の 

Deles 

Kanojotachi 

彼女達 

Elas Kanojotachino 

彼女達の 

Delas 

Fonte: o autor (2020) 

 

 

Destacamos que, para a formação de sintagmas mais longos que estabelecem 

posse, a partícula supracitada é usada quantas vezes for necessária, no mesmo período 

para estabelecer o significado desejado, ou seja, se desejamos dizer “o carro da amiga da 

minha mãe”, respeitando a ordem sintática da língua japonesa, teríamos como resultado 

“haha no tomodachi no kuruma” (母の友達の車 ). Percebemos, então, o uso da partícula 

“no” (の) duas vezes já que precisamos conectar tanto o substantivo “amiga” (友達) ao 

substantivo “minha mãe”39 (母), como o substantivo “carro” (車) à palavra “amiga” que é 

quem possui o objeto em questão. Além disso, poder-se-ia utilizar uma quantidade maior 

 
38 Neste caso, mais de uma pessoa possui um ou mais objetos. 
39 Sobrelevamos aqui que, em japonês, quando o sujeito declara algo sobre sua mãe, utiliza o substantivo 

“haha” (母) que já denota “minha mãe”, não precisando usar o pronome possessivo de primeira pessoa do 

singular “watashino” (私の), ou seja, “minha”. Porém, quando mencionamos a mãe de outra pessoa, 

devemos usar o termo “okaasan” (お母さん), assim como quando usamos a palavra “mãe” para chamarmos 

a atenção de nossa própria mãe. A mesma regra se aplica para os termos “chichi” (父) e “otousan” (お父さん), 

respectivamente, “meu pai” e “seu pai” ou “pai”.  
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de partículas “no” se o enunciado o exigisse como no caso “o carro do pai da amiga da 

minha mãe” cujo resultado seria “haha no tomodachi no otousan no kuruma” (母の友達

のお父さんの車) em que há a utilização da referida partícula por três vezes.  

A partícula “de”(で), por sua vez, indica o lugar onde uma ação é executada, ou o 

meio pelo qual uma ação é realizada, ou seja, se desejamos dizer “como no restaurante”, 

o local onde a ação de comer se desenrola, “o restaurante” vem seguido pela partícula 

supracitada como em “watashi wa resutoran de tabemasu” (私はレストランで食べます). Da 

mesma maneira, essa joshi40 segue o objeto pelo qual o sujeito executa uma ação como 

no exemplo “eu escrevo de caneta” que seria “watashi wa pen de kakimasu” (私はペンで

書きます). 

Na linguagem coloquial, a partícula “de” (で) é utilizada, também, para expressar 

causa, motivo ou explicação de algo na sentença, tal como em “jishin de densha ga 

tomarimashita” (地震で電車が止まりました ): “O trem parou devido ao terremoto” 

(Kurihara et al. 2008a, p. 25). Além disso, o mesmo símbolo silábico é utilizado para ligar 

uma oração substantiva a outra oração como no caso “Yamada san wa 25 sai de, isha 

desu” (山田さんは 25 歳で、医者です) cujo significado poderia ser “o Yamada tem 25 anos 

e é médico” ou “a Yamada tem 25 anos e é médica”, uma vez que não há diferença de 

gênero em japonês e Yamada é um nome de família que pode pertencer tanto a um homem, 

como a uma mulher. 

A partícula “to” (と) funciona como a conjunção aditiva “e”, bem como o advérbio 

de companhia “com” como nas frases que seguem:  

 

 

 

 

Quadro 7. Exemplos de uso da partícula “to” (と) 

Uso da partícula “to” (と) Tradução da sentença 

 
40 Partícula. 
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Painappuru to mango wa 

toropikaru furu-tsu 41  desu.  (パイ

ナップルとマンゴはトロピカル

フルーツです. ) 

Abacaxi e manga são frutas 

tropicais. 

Ani42  wa haha to ryokou shimasu. 

(兄は母と旅行します.) 

Meu irmão mais velho vai viajar 

com a minha mãe. 

Fonte: o autor (2020) 

 

Já o hiragana “mo” (も) é usado, basicamente, como o advérbio e/ou elemento de 

ligação “também”. Diferentemente da língua portuguesa e assim como as outras 

partículas na língua japonesa, esse termo vem posposto a uma palavra como no caso: 

“Kare mo furansujin desu” (彼もフランス人です), cujo significado é “ele também é 

francês”. Contudo, a referida partícula é usada também para expressar “exagero” como 

no exemplo “ele comeu mais de 50 sushis” cujo equivalente em japonês seria “kare wa 

sushi wo 50ko mo tabemashita” (彼は寿司を 50 個も食べました). Nesse caso, o termo “mo” 

(も) vem logo após a contagem do objeto, destacando o número exagerado de algo.  

Quando mencionamos “contagem” em japonês estamos nos referindo ao fato de 

que, nessa língua, a maioria dos objetos possui uma maneira bem diferente de serem 

contados, se compararmos com as línguas ocidentais. Na língua japonesa, de modo geral, 

a contagem de uma coisa não funciona somente usando os numerais e o objeto 

referenciado, mas sim existem diferentes grupos com diferentes contagens que 

classificam esses objetos de alguma maneira. Tomemos como exemplo os números de 

um a dez em japonês na figura que segue para elucidarmos a questão da contagem nessa 

língua: 

 

 
41 Destacamos que, além dessa palavra de origem estrangeira (furutsu), há também em japonês o termo 

“kudamono” (果物) para designar “frutas”. 

42 Na língua japonesa, diferenciamos os membros da família com termos específicos como “ani” (兄), meu 

irmão mais velho, “ane” (姉), minha irmã mais velha, “otouto” (弟), meu irmão mais novo e “imouto” (妹) 

minha irmã mais nova. 
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Figura 11.Números de um a dez em japonês e português 

 
Fonte: Programa Japonês on-line43 

 

 

Percebemos, por exemplo, que o número “três” se pronuncia “san” e pode ser 

escrito, tanto em número arábico “3”, quanto em caractere chinês “三”. Contudo, para 

dizermos que comi “três sushis” o correto, de acordo com a gramática normativa da língua 

japonesa e com a língua padrão, seria dizer “watashi wa sushi wo san ko tabemashita” 

em que a contagem “ko” (個) refere-se a coisas pequenas e arredondadas. No entanto, se 

desejamos dizer “há três pessoas dentro do carro”, por exemplo, não podemos usar 

simplesmente o termo “san ko” ou somente o numeral “san”, mas sim “san nin” (三人) 

que é a contagem para pessoas. Se contarmos materiais impressos, como “três livros”, por 

exemplo, a contagem seria “san satsu” (三冊) e “três computadores” por sua vez “san dai” 

(三台) já que “dai” é a contagem para maquinários eletrônicos.  

Retornando às partículas, o hiragana “ne” (ね) é usado muito comumente na 

língua japonesa, no final das orações, quando o falante quer expressar “admiração ou 

pedido de confirmação ou de concordância com o que foi dito” (KURIHARA et al. 2006, 

p. 67) como no enunciado “kyou wa astui desu ne” (今日は暑いですね ) cujo significado 

seria “hoje está quente, né?”.  

Já a partícula “ka” é colocada também no final das sentenças para indicar 

interrogação, ou seja, para questionar, perguntar algo ao ouvinte como em “ano hito wa 

 
43  Disponível em: https://www.facebook.com/programajaponesonline/posts/1766244890113858/. Acesso 

em: 08 dez. 2019.  
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nakayama san desu ka?” (あの人は中山さんですか ) – “aquela pessoa é o senhor 

Nakayama? 

A partícula “e” (へ)44, por usa vez, é utilizada para marcar o local para onde 

alguém se desloca como na sentença “o Wataru foi para a faculdade” - “Wataru san wa 

daigaku e ikimashita” (航さんは大学へいきました).  

Assim como a partícula anterior, o hiragana “ni” (に) também pode ser usado para 

expressar deslocamento, já que uma de suas funções principais é a marcação de objeto 

indireto. Neste caso, podemos dizer também “Wataru san wa daigaku ni ikimashita” (航

さんは大学に行きました), significando o mesmo que a sentença do parágrafo anterior. 

Além disso, a mesma partícula é usada para expressar tempo absoluto, marcando 

advérbios de tempo como horas, minutos e segundos exatos, dias da semana, etc. Cabe 

destacar que “para os tempos relativos tais como きょう(hoje), きのう(ontem) etc (ibid), 

não se emprega a partícula に” (KURIHARA et al. 2006. p. 80). Usamos “ni” para marcar 

também o lugar onde algo existe como na sentença “kyoushitsu no naka ni neko ga imasu” 

(教室の中に猫がいます), assim como para marcar quando algo é executado em alguma 

superfície quando dizemos, por exemplo, “colei uma foto na parede” - “kabe ni shashin 

wo harimashita” (壁に写真を張りました).  

A partícula “kara” (から), “indica início ou ponto de partida no tempo e espaço”, 

podendo significar, de acordo com a sentença, “de, a partir de” ou “desde, da, do”, 

enquanto a partícula “made” ( まで ) “indica limite e equivale à preposição ‘até’” 

(KURIHARA, op. cit.). Dependendo do contexto, elas podem ser usadas juntas, assim 

como separadamente como nas frases que seguem:  

 

 

 

Quadro 8. Exemplo de sentenças em japonês com o uso das partículas “kara” e “made” 

Exemplo de sentença em japonês Tradução para o Português 

“Harutoshi san wa ginkou made 

ikimasu” 

“O Harutoshi vai até o banco” 

 
44 Destacamos que, por uma convencionalidade, a partícula “e” em japonês é expressada pelo hiragana 

“he”(へ) e não pelo hiragana “e” (え ). 
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(春利さんは銀行まで行きます) 

“Erika san wa supein kara 

kimashita” 

(エリカさんはスペインから来ま

した) 

“A Érica veio da Espanha” 

“Takahashi san wa getsuyoubi kara 

doyoubi made hataraiteimasu” 

(高橋さんは月曜日から土曜日ま

で働いています) 

“O senhor Takahashi trabalha de 

segunda a sábado” 

 

Fonte: o autor (2020) 

 

 

A partícula “goro” (ごろ) significa “por volta de” ou “por volta da” e “indica um 

pouco antes ou depois de determinada hora” como no caso “7 ji goro okimasu” (7 時ごろ

起きます) – “acordo por volta das sete horas”. Já a partícula “yo” (よ) é aglutinada ao 

final das orações para dar ênfase na enunciação. Contudo, em português, para marcarmos 

seu uso, necessitamos usar o ponto de exclamação (!), enfatizarmos a entonação final da 

sentença ou usar alguns marcadores discursivos como “que”, “nossa”, etc.: “samui desu 

yo” (寒いですよ) – “que frio!”.  

A última partícula básica da língua japonesa que abordaremos, por ora, apresenta 

uma dificuldade de uso para a maioria dos estudantes de JLE: a partícula “ga” (が) que 

marca o sujeito da oração. Essa dificuldade poderia estar relacionada, de modo geral, à 

confusão muitas vezes realizada pela maioria dos aprendizes entre tópico e sujeito de uma 

oração – problema já discutido anteriormente no início deste subcapítulo.  

De modo geral, usamos “ga” (が) para enunciados que, em português, seriam 

“sujeito nulo”, porém em japonês são considerados “ enunciados cujos verbos expressam 

algum acontecimento natural” como “está chovendo”(ame ga futteimasu - ) ou casos 

como “a porta se abriu” (doa ga akimashita- ドアが開きました) e “o filme começou” (eiga 

ga hajimarimashita- 映画が始まりました) que em japonês são considerados “verbos 
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intransitivos” e, pela regra, precisam vir antecedidos pela partícula “ga”(が ). Além desses 

casos, verbos que expressam sentimentos dos falantes, objetos de desejo, preferência, 

habilidade e capacidade como “querer” (hoshii-欲しい), “gostar” (suki-好き), “ter medo” 

(kowai- 怖い ), “detestar” (kirai- 嫌い ), poder fazer (dekimasu- 出来ます ), entender 

(wakarimasu-分かります), também exigem, pela regra do japonês, serem antecedidos pela 

referida partícula como nos exemplos do quadro que segue:  

 

 

Quadro 9. Exemplos de sentenças em japonês com o uso da partícula “ga” 

SENTENÇAS EM JAPONÊS TRADUÇÃO EM PORTUGUÊS 

“Atarashii kumura ga hoshii desu” 

(新しい車が欲しいです)  

“Eu quero um carro novo” 

“Nihonryouri ga suki desu” 

(日本料理が好きです) 

“Eu gosto de comida japonesa” 

“Hebi ga kowai desu” 

(蛇が怖いです) 

“Eu tenho medo de cobras” 

“Nattou ga kirai desu” 

(納豆が嫌いです) 

“Eu odeio nattou45” 

“Suiei ga dekimasu” 

(水泳が出来ます) 

“Eu consigo nadar” 

“Doitsugo ga wakarimasu” 

(ドイツ語が分かります) 

“Eu entendo alemão” 

Fonte: o autor (2020) 

 

Como vimos nesse subcapítulo, as partículas em japonês seguem as palavras cuja 

função elas estabelecem e são primordiais para o correto e completo entendimento dos 

enunciados. Logicamente, por tratar-se de algo vivo e mutável, a língua permite que, em 

variados contextos, algumas partículas sejam omitidas e/ou usadas em conjunto. Além 

 
45 O Nattou (納豆) é uma comida tipicamente japonesa composta por “grãos de soja fermentados que 

puxam fio, de cheiro acentuado e aspecto gosmento”. Disponível em: 

http://www.nippo.com.br/historia_culinaria/n273.php. Acesso em: 08 dez. 2019. 



73 
 

disso, há outras partículas na língua que são usadas, principalmente para estabelecer 

fatores identitários como região e grupo de origem, gênero masculino e feminino, desejo, 

linguagem informal, etc. Não entraremos nesses detalhes, já que o uso e variação desses 

morfemas poderia ser tema único de uma dissertação e/ou tese de doutorado na área dos 

estudos de linguagem devido a sua complexidade e objeto empírico.  

 

 

1.4.3. As variedades linguísticas na língua japonesa: diferenças regionais 

 

O Japão é um arquipélago formado por 6852 ilhas com uma área total de 377.873 

km², porém as diferenças dialetais no país nipônico são bem notáveis. As conversas 

diárias das pessoas em Kagoshima, por exemplo, não podem ser compreendidas pelos 

vizinhos de Kumamoto, assim como os habitantes de Honshuu e Shikoku não conseguem 

compreendê-los (KINDAICHI, 2010, p. 672). Da mesma maneira, a variedade linguística 

utilizada em Okinawa, ilha situada a 640 km do resto do Japão, é “praticamente 

incompreensível para pessoas de outras regiões” (SAKURAI, 2008, p. 268), assim como 

acontece com as variedades faladas em Tsushima, situada em Nagasaki, cuja variedade 

introduziu diversos vocábulos coreanos em sua língua cotidiana.  

Algumas lendas relatam que parte das diferenças dialetais do Japão se deu durante 

o período feudal como uma estratégia de clãs específicos que buscaram transformar a 

língua que usavam em seu domínio territorial para torná-la não inteligível para pessoas 

de fora de seus grupos, evitando, assim, a espionagem comum durante o xogunato 

(KINDAICHI, op. cit., p. 672).  

No norte de Hokkaido, ilha situada mais ao norte em relação à ilha central do 

arquipélago nipônico, também é possível perceber que há uma mescla de dialetos 

(variedades linguísticas) 46 que foi resultado do CL estabelecido por japoneses de 

diferentes regiões, já que essa região só foi colonizada por volta do século XIX e para o 

referido território foram japoneses de variadas partes do país, levando suas diferentes 

variedades linguísticas (SAKURAI, 2008).   

Apesar do japonês padrão ter sido estabelecido, a saber, a língua falada na região 

de Tóquio, mesmo ao sul dessa região, em Hachijoujima, por exemplo, a variedade 

 
46  Usaremos o termo “variedades linguísticas”, ao invés de “dialetos” devido ao aspecto negativo e 

preconceituoso que esse termo ganhou nos estudos linguísticos com o seu uso ao longo dos anos. 
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linguística usada no território em questão também é ininteligível para a população da 

Tóquio central.  

Kindaichi (2010, p. 685) destaca que “as diferenças existentes entre os dialetos do 

Japonês podem ser vistas na tonicidade das palavras” como no termo “aka” que significa 

vermelho (赤) ou lama (垢) e “hashi” que possui os significados de “chopsticks” (箸) ou 

“ponte” (橋 ). Na variedade de Tóquio, por exemplo, a tonicidade das sílabas vai 

diferenciar os dois significados da seguinte maneira: “Aka” com o “a” inicial tônico 

significa “vermelho” e “aKA” com a sílaba final tônica significa “lama”. Já na variedade 

falada em Quioto e Osaka a diferenciação é exatamente o oposto: “aKA” (vermelho) e 

“Aka” lama. Além disso, há vários distritos japoneses onde a distinção entre as sílabas 

tônicas não existe e os referidos termos são considerados homófonos, cuja homofonia só 

seria resolvida com os grafemas chineses (赤 – vermelho ou 垢 – lama), ou com o fator 

contextual.  

Ainda segundo o autor supracitado, uma das explicações possíveis para as 

numerosas variedades linguísticas dentro de um país tão pequeno como o Japão seria o 

caráter extremamente diverso e microcósmico de sua sociedade onde variados grupos 

pequenos vivem em blocos sociais caracteristicamente fechados. Como salienta Bortoni-

Ricardo (2014), os estudos de redes sociais nos permitem analisar e observar grupos 

pequenos e suas interações, esmiuçando como redes de tessitura miúda levam a uma 

manutenção maior da variedade local, já que os grupos que possuem um maior vínculo 

comunicativo mostram-se mais resistentes às mudanças em seu vernáculo e às pressões 

normativas que a língua padrão tende a exercer sobre as variedades minoritárias.  

Outro aspecto da língua japonesa que contribuiu para a variedade dialetal no 

arquipélago nipônico, de acordo com Kindaichi (op. cit.), seria a antiguidade da história 

japonesa, pois, comparado com outros países cujas línguas não obtiveram tempo 

suficiente para se dividirem em diferentes variedades, o Japão possui um história que 

remonta a tempos remotos, possuindo um longo caminho de uso, CL e transformações. 

Além disso, o referido autor salienta que 

 

Outra causa para o aparecimento de tantos dialetos diferentes em japonês é a 

diferença na maneira de viver em cada localidade. Juntamente com a 



75 
 

complexidade das características geográficas e a diversidade climática, havia 

uma grande variedade no modo de vida (KINDAICHI, 2010, p. 714)47. 

 

Uma viagem de trem pelo Japão permite-nos visualizar os contrastes geográficos 

e as diferenças na maneira de viver dos japoneses: em um curto percurso é possível 

visualizar campos de arroz, vilas pequenas, cidades industrializadas, vilas de pescadores, 

entre outros lugares diversos onde o modo de vida de pequenos grupos sociais são 

singulares e possuem, também, relação com o aparecimento e manutenção de diferentes 

variedades linguísticas originárias do japonês “desde que o discurso é controlado pelo 

modo de viver”, como também por outros condicionadores como sensação de 

pertencimento, identidade étnica, lealdade a um determinado grupo, etc.  (KINDAICHI, 

op. cit., p. 727).  

No caso do japonês, segundo Kindaichi (2010), pesquisas na área da dialetologia 

revelam que as diferenças dialetais entre as regiões norte, sul, leste e oeste são menos 

salientes do que a diversidade encontrada nas variedades faladas em vilas pesqueiras e 

vilas agrícolas, mesmo quando essas vilas encontram-se próximas. Além disso, há 

distritos bem distantes territorialmente, mas com vilas pesqueiras bem similares nos 

modos de vida e de agrupamento social que possuem semelhanças relevantes entre as 

variedades linguísticas locais.  

As diferenças dialetais, em alguns casos, podem causar problemas de 

entendimento mútuo entre falantes de diferentes grupos e regiões: uma pessoa da região 

de Chiba, por exemplo, usa o termo “shiasatte” para referir-se a “dois dias depois de 

depois de amanhã”, quando um indivíduo da área de Kansai utiliza o mesmo termo 

significando “um dia após depois de amanhã”.  

Contudo, como a difusão e o ensino da variedade padrão do japonês (a variedade 

de Tóquio) foi estabelecida de maneira planejada e satisfatória pelo governo, 

independentemente da região, a maioria dos japoneses consegue se comunicar usando a 

língua padrão, já que essa é a língua de uso escolar e é extremamente difícil achar um 

japonês que não tenha frequentado a escola nos dias atuais. Claro que o preconceito 

linguístico também existe já que “alguns sons regionais contrastam com a língua-padrão 

e podem criar constrangimentos, pois, quem fala pode ser considerado atrasado por não 

ter incorporado ainda a pronúncia “oficial” (...)” (SAKURAI, 2008, p. 269). Além disso, 

 
47 Nossa tradução. Trecho original: “Yet another cause for the appearance of so many different dialects in 

Japanese is the difference in the way of living in each locality. Coupled with the complexity of geographical 

features and the diversity in climate, there was great variety in the mode of living.” 
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não podemos deixar de levar em consideração que as diferenças nas variedades 

linguísticas na língua japonesa são bem marcantes e, com isso, facilmente identificáveis 

já que “o grau de diferença nos dialetos japoneses é provavelmente igual às diferenças 

entre línguas europeias tais como o inglês, o alemão, holandês, dinamarquês, sueco e 

norueguês” (KINDAICHI, 2010, p. 754)48.   

A tentativa de uniformizar a língua japonesa, em contrapartida, estimulou a 

propagação e notoriedade dos regionalismos como um mecanismo de “resistência à 

homogeneização” (SAKURAI, op. cit., p. 269), uma vez que  o pertencimento a um grupo 

é extremamente valorizado. Além disso, podemos afirmar que 

  

A geografia nipônica recortada por montanhas, pequenos vales, litoral 

acidentado e inúmeras ilhotas tem seu papel no fomento dos regionalismos. As 

características geográficas de cada lugar são prontamente reconhecidas e 

valorizadas por seus habitantes. Os desenhos naturais do relevo formam 

pequenos mundos particulares, caros a todos que nasceram ou vivem neles. A 

natureza, da maneira como é vista no Japão, também os define, pois, as árvores, 

a cor do céu, as águas de cada região dão cada uma delas sua peculiaridade 

prezada pelos habitantes (SAKURAI, 2008, p. 270).  

 

 

Os japoneses, de modo geral, valorizam cada pedaço de seu país, com seus 

costumes e histórias específicas que inspiram a arte, a língua e a poesia. Muitas palavras 

do vocabulário da língua japonesa surgem como um resultado da geografia e natureza 

diversa do país nipônico, já que muitos conceitos precisam ser criados para expressar 

realidades específicas dos locais e de seus grupos de falantes: segundo Kindaichi (op. cit., 

p. 2020) “ pode-se dizer que o sistema vocabular de uma língua é o índice cultural das 

pessoas”.49 

A variação nas variedades faladas por diferentes classes sociais, por exemplo, é 

demasiadamente marcante e costumeira na língua japonesa. Desde os séculos XIII ao XVI 

as diferenças entre os falares de nobres, monges, guerreiros, comerciantes, camponeses, 

entre outros grupos que representavam diferentes níveis da sociedade japoneses, 

começaram a se distanciar e diferir como um recurso marcador de posição social e 

pertencimento a determinados grupos (KINDAICHI, 2010). A língua falada dos Samurais, 

 
48 Nossa tradução. Trecho original: “The degree of difference in the Japanese dialects is probably equal to 

the differences between such European languages as English, German, Dutch, Danish, Swedish, and 

Norwegian.” 
49 Nossa tradução. Trecho original: “The vocabulary system of a language is said to be the cultural index 

of the people”. 
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por exemplo, tornou-se tão diversa das variedades usadas pelos cidadãos japoneses que 

não eram da classe guerreira que, em muitos teatros cômicos, é comum depararmos com 

diálogos entre comerciantes e guerreiros em que a pomposidade linguística desses causa, 

em muitos casos, estranhamento e mau compreensão dos enunciados.  

No japonês há variação evidente na língua de diferentes camadas sociais, entre a 

relação “superior-inferior”, variação nos ambientes acadêmicos e laborais, bem como 

diferenças latentes entre o modo de falar de homens e mulheres. O fenômeno da variação 

linguística nesse caso, entre outros fatores, tem a ver com a história da sociedade japonesa 

que, durantes épocas específicas, isolou-se territorialmente, bem como permitiu a 

pulverização dos feudos, causando de maneira indireta o surgimento de diferentes 

variedades linguísticas. Isso está relacionado também a períodos específicos como o 

Shogunato Tokugawa cuja permissão para deslocar-se dentro do próprio país era 

extremamente difícil de ser concedida, obrigando aos japoneses a estabelecerem-se em 

grupos fechado em locais específicos, permanecendo por muitos anos na mesma região. 

Esse fator, somado à falta de uma língua padrão, colaborou para o surgimento de inúmeras 

variedades linguísticas que, não diferem-se somente no sotaque, na pronúncia das 

palavras, como também na escolha lexical, maneira de se expressar em contextos 

específicos e, em muitos casos, as diferenças são tão latentes que os falantes de outras 

regiões não conseguem compreender praticamente nada de algumas variedades da língua 

japonesa.  

A classificação das variedades linguísticas japonesas, atualmente, está longe de 

obter um consenso entre os dialetologistas que estudam o assunto. Alguns classificam as 

variedades em grupos maiores em que subgrupos dialetais estariam inseridos, como por 

exemplo os quatro grandes grupos: Kanto-ben, Kansai-ben, Tohoku-ben e Kyushu-ben. 

Dentro do grupo Kansai-ben, por exemplo, podemos encontrar o Osaka-ben, Quioto-ben, 

Kobe-ben, entre outros50.  

O mapa que segue ilustra, de maneira clara e concisa, as principais variedades 

linguísticas mapeadas no Japão de acordo com estudos dialetológicos ao longo dos 

últimos anos, traçando de maneira notória as regiões dialetais formadas ao longo do 

arquipélago nipônico:  

 

 

 
50  Disponível em: https://www.japaoemfoco.com/conhecendo-os-principais-dialetos-regionais-do-japao/. 

Acesso em: 13 dez. 2019. 
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Figura 12.Mapa das variedades linguísticas no Japão atual 

 
Fonte: Japan Culture51 

 

 

Logicamente, dentro dessas regiões, traçadas no mapa anterior, podemos 

encontrar subdivisões dialetais devido ao grande número de variedades linguísticas 

existentes no Japão: já que a história desse país corroborou para que muitas variedades 

fossem formadas, mantidas por seus grupos de falantes e passadas para as novas gerações, 

sendo usadas de maneira proeminente até os dias de hoje.  

Cabe destacar também que, com a mudança da capital do Japão para Edo (atual 

Tóquio), durante a era Meiji, muitos japoneses mudaram para essa região tendo que 

enfrentar as diferenças linguísticas existentes entre as diferentes regiões do país. Com 

isso, o governo japonês principia a tentativa de criar uma “língua padrão” no intento de 

facilitar a comunicação na atual capital, bem como em todo o país. No entanto, podemos 

compreender que os processos envolvidos na padronização linguística são bem mais 

complexos do que podem soar: a região de Edo enfrentava o abarrotamento populacional 

devido ao declínio do modelo agrícola-feudal que existia antes no Japão. A ascensão do 

comércio e início da industrialização atrai pessoas de todas as partes do arquipélago 

nipônico, incentivando-as a se estabelecerem na região da nova capital. Com isso, o 

governo necessita repensar sua política em prol do crescimento econômico e social, 

momento em que estabelecer uma língua padrão é indispensável politicamente.  

 
51 Disponível em: http://japan-culture.biz/japanese-dialects-388.html. Acesso em: 13 dez. 2019. 
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Imaginemos que, se em Edo os japoneses precisaram enfrentar as dificuldades 

comunicativas abarcadas pela existência de inúmeras variedades linguísticas da língua 

japonesa, no Brasil os imigrantes tiveram problemas mais complexos para estabelecer a 

comunicação entre eles, já que em Edo o governo promulgou uma língua padrão e 

começou a implementá-la na educação formal dos japoneses. Nas terras brasileiras, os 

imigrantes não possuíam escolas em língua japonesa, tampouco dominavam a língua 

local: o português. Colocados, em sua maioria, para trabalhar em fazendas cafeeiras, os 

japoneses precisaram adaptar suas variedades linguísticas passando por um longo 

processo de acomodação linguística com o intuito de conseguirem usar uma língua 

comum originária de seu país de origem. Logicamente que, com o passar do tempo, essa 

língua comum, resultante do contato das diferentes variedades do japonês, bem como do 

contato com o português brasileiro, ganha força e começa a ser passada para os filhos e 

netos dos imigrantes e, em muitos casos, não chega a ser dominada nem transmitida para 

as novas gerações.  

Notamos que a variabilidade dialetal da língua japonesa possui efeitos intrínsecos 

à variedade do japonês falado no Brasil atualmente. Entender a complexidade das 

variedades linguísticas do Japão é compreender, em certa medida, a complexidade do 

estabelecimento e surgimento de uma variedade de língua japonesa no Brasil resultante 

do CL e seus efeitos.  

A história do Japão nos mostra como as mudanças sociais ocorridas ao longo das 

eras do país nipônico, principalmente a modernização da era Meiji e a abertura do 

arquipélago ao ocidente, levaram o país a acontecimentos marcantes como o declínio do 

xogunato, o início da industrialização, a expansão do comércio e o fenômeno do aumento 

demográfico nos centros urbanos. Dessa maneira, o governo japonês precisou encontrar 

uma solução para o desemprego, estabelecendo acordos imigratórios com diversos países, 

entre eles o Brasil. Podemos afirmar, de certa maneira, que a imigração japonesa em 

massa para terras brasileiras é fruto do resultado de transformações profundas na 

economia e na sociedade japonesa – alterações que foram desencadeadas por eventos 

interdependentes da história nipônica.  
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2. CONTATO DE LÍNGUAS 

 

シュラスコや 

国は違えど 

みんな移民 

 

Nesta churrascada 

De países diferentes 

Todos imigrantes 

(Okita Shun-Yô)52 
 

 

Neste capítulo trataremos do contato linguístico, buscando focalizar os aspectos 

relevantes envolvidos nesse processo, assim como discutir as diferentes ocorrências 

abarcadas no referido fenômeno. Discorreremos, também, sobre os seus efeitos e o 

processo de formação de coinés que é essencial para nossa investigação e proposta de 

estudo. Ademais, abordaremos a relação entre contato e etnicidade em movimento, 

característica do grupo étnico investigado, os nipobrasileiros. Em seguida, discutiremos 

sobre o papel do léxico no contato linguístico, procurando compreender a relação entre 

empréstimo lexical e a criação de novas palavras provenientes do fenômeno do contato.  

 

   2.1.  O contato linguístico  

 

O estudo do contato de línguas ou contato linguístico, doravante CL, teve início 

como um ramo da linguística histórica, no século XIX, contribuindo para as discussões 

sobre a mudança linguística e fazendo-se presente, mesmo que de maneira discreta, em 

muitas investigações linguísticas do século seguinte, mesmo diante do advento do 

estruturalismo saussuriano (SAVEDRA et al. 2015).  

O CL é encarado, atualmente, como um fenômeno complexo, discutido por uma 

vasta bibliografia. Weinreich (1953), por exemplo, é considerado o precursor dos estudos 

dessa área em sua obra Languages in contact: findings and problems que discute o 

referido fenômeno através de diferentes tipos de bilinguismo. Já Haugen (1959) traz suas 

 
52  Disponível em: http://www.nippobrasil.com.br/zashi/2.haicai.mestres/065.shtml. Acesso em: 29 jan. 

2020.  
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contribuições para o campo do CL propondo seu estudo numa perspectiva ecológica, ou 

seja, investigar a língua em suas interações com o meio ambiente (SAVEDRA et al. 

2015). Devemos destacar que, assim como afirma Thomason (2001, p. 6) “as línguas têm 

estado em contato certamente por milhares de anos, e provavelmente, desde o princípio 

da humanidade”53, continuando a entrarem em contato o tempo todo. Contudo, faz-se 

importante salientar que, para haver CL, é necessário que haja interação entre os povos 

envolvidos na situação de contato, pois, assim como evidencia Mufwene (2008) o 

convívio de dois povos no mesmo território geográfico não necessariamente implica 

numa situação de CL.  

Sobre a importância do território no CL, Britain (2007, p. 2) chama nossa atenção 

para a escassa atenção que a configuração espacial das fronteiras linguísticas possui nas 

investigações da área: “o espaço não é uma dimensão vazia pela qual os grupos sociais 

tornam-se estruturados, mas deve ser considerado em termos de seu envolvimento na 

construção de sistemas interacionais”. Labov (1963), por exemplo, já evidenciava a 

relevância do espaço nas pesquisas linguísticas tal como em seu trabalho na ilha de 

Martha’s Vineyard onde investigou uma grande comunidade rural, contrastando-a, 

posteriormente, com seu estudo levado a cabo na cidade de Nova York em que relaciona 

o fenômeno da variação linguística à territorialidade dos falantes. Outros autores como 

Sankoff e Cedergren (1971), Trudgill (1974), Cloke e Little (1997), Macnaghten e Urry 

(1998), Cloke (1999) e Shucksmith (2000) realizam investigações como as de Labov, 

salientando também a importância do espaço nas interações e estudo do CL (BRITAIN, 

op. cit.).  

Britain (op. cit.) ressalta que um dos grandes problemas das investigações na área 

da sociolinguística relacionada ao CL é justamente estudar as comunidades de fala com 

um enfoque muito pequeno em sua integração ao espaço social. Isso quer dizer que, 

muitas vezes, o foco na variação e estrutura linguística deixa de lado a configuração 

espacial em que essas variações linguísticas ocorrem. Assim como afirma Milroy (1980) 

as redes sociais formadas pelas pessoas em suas vidas cotidianas são condicionadas pela 

espacialidade – o espaço em suas formas físicas, sociais e perceptuais.  

Os processos imigratórios, por exemplo, rompem com as estruturas sociais, 

possibilitando o CL e levando a uma reconfiguração das redes sociais que ensejam uma 

recriação de novas espacialidades, através da difusão das inovações linguísticas que 

 
53 Nossa tradução. Texto original: “Languages have been in contact certainly for thousands of years, and 

probably since the beginning of humankind”. 
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acontece pela interação dia a dia entre os falantes envolvidos na situação de contato 

(TRUDGILL, 1986). Isso corrobora com a visão de Britain (2007 p. 23) que salienta que 

“devemos encontrar um lugar para o espaço se quisermos entender completamente a 

diferenciação geográfica da língua”54. Couto (2009, p. 50) também chama nossa atenção 

para a relevância do espaço nos estudos relacionados ao CL assegurando que  

 

tudo tem a ver com o espaço. Assim, populações se deslocam (conceito 

espacial) para o território de outra população. A co-presença (ibid) no espaço 

leva à interação entre os dois povos/línguas, que pode levar a um estado de 

comunhão que, por seu turno, poderá resultar em comunicação. 

 

 

Assim como declara Sankoff (2007), é importante entender também que o CL faz 

parte da vida social de centenas de milhões de pessoas ao redor do mundo e esse fenômeno 

deve ser estudado, analisado, levando sempre em consideração a perspectiva sócio-

histórica em que ele ocorre. A história mundial desvela as diversas conjunturas em que o 

CL aconteceu entre os diferentes territórios de nosso planeta: guerras, conquistas, 

colonizações, escravidão e migrações forçadas (SANKOFF, op. cit.), evidenciando a 

importância do contexto social e histórico na investigação das situações de contato:  

 

Cada situação de contato é única, social e individualmente, e é delimitada pelo 

contexto de aquisição das línguas e pelo seu uso em diferentes situações de 

comunicação que podem vir a provocar fenômenos de manutenção, perda e/ou 

revitalização das línguas envolvidas na situação de contato (SAVEDRA et. al. 

2015, p. 71). 

 

 

O CL acontece sob diferentes aspectos: no comércio entre povos, no casamento 

entre indivíduos de etnias diferentes, imigração, guerras, escravidão e conquistas de 

territórios (THOMASON, 2001). A imigração, por exemplo, na maioria das vezes, resulta 

em “rápida assimilação linguística” (SANKOFF, op. cit., p.4), enquanto o curto CL 

resulta em empréstimos linguísticos na língua de imigração.  Esses são alguns dos 

resultados ou efeitos possíveis do CL, assim como code-switching, convergência, 

language-shift, entre outros que explicitaremos no subcapítulo posterior.   

 
54 Nossa tradução. Trecho original: “We must find a place for space if we are to fully understand the 

geographical differentiation of language”.  
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Presumimos ser essencial salientar que o CL não ocorre, na maioria dos casos, de 

modo harmonioso: “desde que o homo sapiens não é uma espécie pacífica, não é 

surpreendente que os efeitos sociais do contato linguístico sejam, por vezes, dolorosos ou 

até mesmo letais” (THOMASON, 2001, p. 5)55. A relação de convivência entre línguas 

nacionais e minoritárias no mesmo território ao redor do mundo desvela essa realidade 

conflituosa abarcada pelo CL, em que os “dialetos se tornam, por assim dizer, satélites 

que têm órbitas em distâncias variadas em torno de um corpo central – o padrão” – 

(MYLROY, 2011, p. 56).  Essa relação “línguas minoritárias – língua padrão” chama 

nossa atenção, uma vez que, integra a “regra” e não a “exceção” em várias partes do 

mundo. Um bom exemplo elucidado por Guisan (2011, p. 144) acerca da relação 

arbitrária decorrente do conflito entre variedades minoritárias e línguas nacionais seria a 

França. Segundo o autor supracitado  

 

nenhum país foi tão longe quanto a França na unificação etnolinguística e na 

eliminação autoritária das variantes regionais, em nome da unidade nacional e 

da igualdade, apesar das resistências ou das ressurgências de bolsões 

identitários linguísticos.  

 

Assim, diante do que vimos, entender as relações conflituosas entre as línguas 

envolvidas no CL constitui-se num pré-requisito para investigar de maneira 

contextualizada as relações estabelecidas nas situações de contato. Os diferentes 

resultados do CL corroboram com sua característica relativa e mutável, explicitando os 

heterogêneos casos de mudanças linguísticas nas variadas e permeáveis relações entre os 

múltiplos povos de nosso planeta.   

 

2.2. Os efeitos do contato linguístico 

 

Os efeitos do CL estão arredados da incomplexidade, sendo circunscritos por uma 

vasta e heterogênea terminologia técnica (THOMASON, 2001). Dessa maneira, 

primeiramente, compreender um pouco da diversidade das situações de CL ajudaria num 

entendimento mais profundo dos efeitos abarcados pelo referido fenômeno.    

 
55 Nossa tradução. Trecho original: “since Homo sapiens is not a peaceable species, it is not surprising that 

the social effects of language contact are sometimes painful or even lethal”.  
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Couto (2009, p. 180), por exemplo, classifica o contato de línguas de diversas 

maneiras: o “contato interlinguístico” que abrangeria os casos mais familiares; o “contato 

de dialetos ou intralinguístico”, cujos fundamentos e efeitos não são diferentes do CL, 

uma vez que as pressões das variedades mais prestigiadas sob as menos prestigiadas se 

faz presente. O autor também salienta o “contato intergeneracional”, ou seja, “a 

transmissão da maneira de comunicar-se de pais para filhos”, a “apropriação de língua” 

que seria a aquisição pela criança de sua L1, bem como um contato representado pela 

“falta de contato” classificado como “contato de longa distância” como o caso da 

influência da língua inglesa na língua portuguesa e em diversas outras línguas ao redor 

do mundo.  

O CL culmina em situações linguísticas complexas: perda linguística, assimilação 

linguística, empréstimos, interferência de substrato 56 , pidginização, crioulização, 

coneização57, acomodação, convergência linguística, glototanásia, bem como geração de 

novas línguas, diferentes variedades linguísticas, etc. Couto (op. cit. p. 55-56), ao 

discorrer sobre os resultados do CL, menciona também além de pidgins e crioulos, línguas 

duomistas, tal como a “media lengua” do Equador, línguas indigenizadas, como o caso 

do inglês na Índia que entrou no país pela elite e línguas reestruturadas, tal como o inglês 

vernáculo negro americano e o português brasileiro. 

Notamos que elencar os múltiplos resultados do CL constitui-se numa tarefa árdua 

e multifacetada. Como resultado disso, cada investigação acerca desses resultados 

seleciona a direção e pontos que serão propícios para a pesquisa a ser realizada.  

Ainda valendo-nos de Couto (2009, p. 181), uma das situações linguísticas mais 

complexas e comuns do CL é o bilinguismo e o multilinguismo.  Indivíduos bilíngues 

introduzem várias inovações e mudanças nas línguas envolvidas na situação multilíngue 

em variados graus (SANKOFF, 2007). Nas situações multilíngues, os falantes utilizam 

estratégias diversas em sua comunicação, tais como code-switching, code-mixing, 

empréstimos lexicais58, entre outras, desvelando também a característica multifária dessas 

estratégias. 

 Sobre os efeitos do CL, Thomason (2001) enfatiza que a mudança linguística em 

uma das línguas envolvidas no contato é evidente e axiomática, salientando que as línguas 

 
56 “Substratum interference” (SANKOFF, 2007, p. 3).  
57 Devido sua importância para nossa investigação, trataremos pormenorizadamente sobre a coneização 

em subcapítulo posterior.   
58 Trataremos desse tema mais pormenorizadamente no subcapítulo “o léxico no contato”.   
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em contato podem trilhar três caminhos: “a mudança de língua induzida pelo contato, a 

mistura extrema de línguas com a formação de pidgins, crioulos e línguas mistas e a morte 

de línguas” (SAVEDRA, et. al. 2015, p. 73). Em sua obra, “Language Contact”, a referida 

autora discute de maneira pormenorizada a mudança linguística por contato induzido, a 

extrema mistura linguística e a tipologia dos caminhos que levam à morte linguística, 

sobrelevando a tipologia dos mecanismos da mudança linguística do contato induzido tais 

como code-switching, alternância de códigos, familiaridade passiva, negociação, 

estratégias de aquisição de segunda língua, efeitos da aquisição de primeira língua e 

decisão deliberada.59 Ao discutir os referidos mecanismos,  essa autora discute também 

se há características linguísticas que possam ser “unborrawable”, ou seja, “não passíveis 

de sofrerem empréstimos” uma vez que ela defende o “empréstimo” como o fenômeno 

mais comum das situações de CL. Thomason (2001) afirma que existe uma hierarquia no 

empréstimo que aparentemente demonstra que o léxico é emprestado primeiro e, só 

depois, poderia ocorrer empréstimos de características gramaticais, ou seja, empréstimos 

das estruturas gramaticais das línguas envolvidas na situação de contato. Essas mudanças 

linguísticas decorrentes do CL, ainda segundo a autora supracitada, seguiriam uma 

“escala de empréstimo” 60  que é modalizada pelo contato casual, contato levemente 

intenso, contato mais intenso e contato intenso 61 (THOMASON, op.cit., p. 70).  

Contato e mudança estão intrinsicamente relacionados uma vez que o CL 

engendra a evolução linguística (COUTO, 2009, p. 181). Thomason e Kaufman (1998) e 

Mufwene (2001) abarcam em suas obras a mudança linguística decorrente do contato de 

línguas, salientando o processo evolutivo que as línguas passam em sua diacronia. Couto 

(op. cit. p. 62) explica que a preferência pelo termo “evolução linguística”, ao invés de 

“mudança linguística”, se deve ao fato de levar em conta a evolução biológica como 

modelo, assim como o fazem em seus estudos com enfoque ecológico do CL autores 

como Haugen (1972), Salzinger (1979), Fill (1993) e Mufwene (2001).  

Buscando comtemplar os efeitos mais correntes do CL, realizaremos um 

panorama desses resultados de acordo com alguns autores relevantes sobre o assunto. 

Evocamos, novamente, a complexidade dos fenômenos decorrentes do CL, salientando a 

impossibilidade de dar conta de descrever de maneira pormenorizada todos eles.  

 
59 Nossa tradução. Termos originais: “code alternation, passive familiarity, negotiation, second-language 

acquisition strategies, first-language acquisition effects, deliberate decision” (THOMASON, 2001, p. 60).  
60 Nossa tradução. Termo original: “Borrowing scale.”  
61 Nossa tradução. Termos originais: “Casual contact, slightly more intense contact, more intense contact, 

intense contact.”  
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Sobre o contato e language-shift, Hickey (2010) destaca que o fenômeno ocorre 

de maneira diferente dependendo do caso. Porém, há diversos pontos em comum entre 

suas ocorrências, permitindo generalizações sobre o referido fenômeno. Weinreich 

(1953) afirma que o language-shift é a “mudança habitual de uma língua para a outra” 

(SAVEDRA et. al. 2015, p. 75) e, segundo Hickey (op.cit), o fenômeno não 

necessariamente deixa traços da língua original na língua resultante. Este autor, por sua 

vez, discorre sobre a motivação para a mudança, bem como sobre a natureza da mudança, 

exemplificando-as com o caso de language-shift do Irlandês, na Irlanda, para o inglês.      

Sobre o contato e empréstimo, Winford (2010) define o conceito de “empréstimo” 

(borrowing), enfocando sua diferença em relação ao que poderia ser chamado de 

“interferência”, “transferência” ou “influência de substrato”62. De acordo com o referido 

autor, o empréstimo está associado a situações de manutenção linguística, enquanto a 

interferência estaria relacionada a situações de aquisição de segunda língua e à mudança 

linguística (WINFORD, 2010, p. 170). Winford (op. cit.) considera o empréstimo em seu 

nível lexical, bem como no nível estrutural linguístico, salientando a ampla variedade de 

sua ocorrência. Discutiremos mais sobre esse fenômeno e pormenorizaremos mais a visão 

do autor supracitado no subcapítulo intitulado “o léxico no contato”.  

 Do mesmo modo que Winford (2010), Gardner-Chloros (2010, p. 188) aborda o 

contato e code-switching, pois esse é um fenômeno muito contumaz daquele: “é uma 

suposição razoavelmente segura de que o code-switching ocorrerá na maioria, senão em 

todas, situações de contato”. Esse fenômeno do CL possui diferentes configurações, desde 

acomodação linguística, divergência, manutenção linguística e language-shift. O code-

switching relaciona-se diametralmente com o fenômeno de convergência linguística e 

marcação da identidade do falante e sua preservação da distinção, ou diferenciação 

identitária. Isso quer dizer que a alternância de códigos é um recurso saliente para o 

falante marcar sua identidade durante sua elocução, podendo acentuar sua relação de 

pertencimento ou afastamento aos grupos de falantes, uma vez que as línguas e suas 

variedades possuem marcas identitárias patentes.  

Como citado anteriormente, o estudo realizado por Labov (1963) na ilha de 

Martha’s Vineyard, na região de Massachusetts, nos Estados Unidos, exemplifica de 

maneira clara a relação existente entre língua e identidade. Nessa investigação, Labov 

relacionou a variação fonológica com a identidade dos falantes, uma vez que, aqueles que 

 
62 Nossa tradução. Termos originais: “interference, transfer, substratum influence”. 
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se identificavam com a ilha centralizavam em maior escala os ditongos /ay/ e /aw/ como 

uma marca de pertencimento ao grupo de falantes, assim como ao território habitado. 

Como afirma Le Page e Tabouret-Keller (1985), podemos comparar os falantes a 

“camaleões linguísticos” pois mudamos e encadeamos o nosso falar de acordo com a 

identidade que queremos estabelecer em cada situação enunciativa. Diante disso, a 

alternância de códigos ou code-switching constitui-se num recurso importante utilizado 

pelo falante bilíngue/multilíngue que  

 

recorre a regras sociais complexas para alternar e combinar elementos 

procedentes de vários códigos de um repertório partilhado de maneira que cria 

por si mesmo os modelos de seu comportamento linguístico com o objetivo de 

se aproximar dos modelos do grupo ou grupos com que, em cada ocasião, 

deseja ser identificado, e/ou para se distanciar daqueles outros de que deseja 

ser diferenciado (LE PAGE e TABOURET-KELLER, 1985, p. 180-181).   

     

Sobre Contato e dialetologia, Britain (2010) analisa os resultados do CL de 

dialetos, ocasionados por diversos acontecimentos tais como colonização, imigração e 

movimentos em massa com fins laborais.  Segundo Couto (2009), definir dialeto em 

oposição à língua seria extremamente complexo, contudo, uma metáfora usada por Max 

Weinreich (1945) daria conta de explicar de maneira sucinta a relação entre ambos: 

“língua é um dialeto com um exército e uma marinha” (WEINREICH, op. cit. apud 

COUTO, op. cit. p. 134). Essa metáfora deixa claro que língua e dialeto são a mesma 

coisa: o que difere seria o poder sócio-político que as línguas teriam em oposição ao 

carácter quase sempre minoritário atribuído aos dialetos.  

Já Kerswill (2010) em seu trabalho “Contact and New Varieties” aborda o 

paradigma do contato e o surgimento de novas variedades através da convergência de 

normas linguísticas por uma população de falantes. O autor salienta que essa “população 

de falantes” pode ser entendida como “comunidade de fala”, ou seja,                     

“indivíduos com alguma afinidade com os outros através do compartilhamento de normas 

linguísticas, tanto em termos de estrutura linguística quanto em termos de padrões de 

variação e avaliação subjetiva” ( KERSWILL, op. cit., p. 230)63. Kerswill (op. cit.) analisa 

também a homogeneização em novas variedades, a coineização em novos municípios, 

assim como a relação entre novas variedades e imigração, destacando a importância dos 

fatores sociais nessas ocorrências.   

 
63 Nossa tradução. Trecho original: “individuals having some affinity with others through sharing linguistic 

norms, both in terms of linguistic structure and in terms of patters of variation and subjective evaluation”.  
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Holm (2010, p. 252), por sua vez, em “Contact and Change: Pidgins and Creoles” 

discute a mudança linguística ilustrando como os processos de pidginização e 

crioulização aceleram o processo de mudança linguística, salientando logo no início de 

seu trabalho que “o estudo dos pidgins e crioulos desempenhou um papel central no 

desenvolvimento da linguística de contato”64. O autor destaca que, a partir do momento 

em que as investigações acerca de pidgins e crioulos encontraram lugar na linguística de 

contato, essas pesquisas conseguiram encontrar seu caminho, deixando de permanecer 

isoladas nos estudos de muitos crioulistas que, confinando seus trabalhos, não chegavam 

a um consenso quanto ao verdadeiro objeto de suas investigações (HOLM, op. cit. p. 259).  

O panorama sucinto de alguns dos efeitos do CL realizado neste subcapítulo 

corrobora com a premissa de que seus resultados são diversos e plurifacetados. Assim, 

como afirmado anteriormente, cada investigação deve seletar aqueles casos que atestam 

e exemplificam o objeto estudado. Provavelmente, esse caráter heterogêneo das situações 

de contato e seus efeitos confere aos estudos da área a atual efervescência em suas 

investigações, uma vez que compreender o fato do não isolamento das línguas naturais 

em seu desenvolvimento e evolução tornou-se axiomático e profícuo.     

   

2.3. O processo de coineização 

 

Neste subcapítulo abordaremos de maneira mais pormenorizada um dos processos 

do CL denominado coineização 65 , considerando sua imprescindibilidade em nossa 

investigação. Autores reconhecidos nos estudos de linguagem tais como Ferguson (1959), 

Blanc (1968), Nida e Fehderau (1970), Hymes (1971), Gambhir (1981), Trudgill (1986, , 

2008), Trudgill e Britain (2005), Siegel (1985), Inoue (1986), Kerswill e Willians (2005), 

Kerswill (2007, 2010), entre outros, exploram em numerosos estudos o termo coiné, 

assim como seus diferentes estágios.   

 
64  Nossa tradução. Trecho original: “the study of pidgins and creoles played a central role in the 

development of contact linguistics”.  
65  Termo proposto pelo “Dicionário de Termos Linguísticos”, disponível em: 

http://www.portaldalinguaportuguesa.org/?action=terminology&act=view&id=2002. Acesso em: 04 nov. 

2017. Segundo o referido dicionário on line, coineização significa: “processo lento e gradual de mudanças 

linguísticas, resultante do contato de línguas aparentadas. Esse processo produz alguma simplificação na 

estrutura morfológica, mas permite que as línguas mantenham alguns traços comuns”.   
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Não há um consenso entre os autores sobre o processo de coineização. Segundo 

Siegel (1985, p. 361), Blanc foi o primeiro autor a usar o termo coiné, referindo-se ao 

resultado da convergência de variadas variedades (dialetos) em variedades linguísticas 

específicas. Apesar da falta de consenso terminológica, mesmo entre os estudiosos da 

linguagem, optamos por utilizar o termo “variedades” ao invés de dialetos devido à 

distinção política e social embarcada nesse último, ou seja, a palavra dialeto carrega 

consigo uma gama de conotações negativas uma vez que é usada ao longo da história das 

línguas de maneira a diminuir o status das variedades linguísticas que carecem de força 

política e, muitas vezes, são estigmatizadas pelos falantes das línguas maioritárias/padrão 

(BAGNO, 2011).   

Retomando ao processo de coineização, Ferguson (1959), por exemplo, aborda 

esse processo descrevendo uma coiné arábica antecedente ao árabe moderno. Hymes 

(1971), por sua vez, focaliza em seu estudo o processo de simplificação ocorrido durante 

a coineização, salientando como membros de diferentes comunidades de fala passam por 

esse processo. Já Gambhir (1981) discute o contato de variedades e a formação de coinés 

através de um estudo de caso mais específico, a saber, o Bhojpuri guianês.  

Trudgill (1986), por exemplo, chama a coineização de “contato de dialetos66”, ou 

seja, o processo em que esse contato resulta em uma “formação de um novo dialeto”, 

destacando o contexto principal de sua ocorrência: a imigração. Siegel (1985, p.364) 

chama nossa atenção para o fato de que o termo “coineização” (koineization) “(...) 

apareceu recentemente na literatura” e “(...) refere-se ao processo dinâmico, geralmente 

de mistura e nivelamento de dialetos, cuja formação de uma coiné estabilizada pode ser 

um estágio”.67 Para Kerswill e Williams (2005, p. 1023-1024)  

 

A formação de novos dialetos é o surgimento de novas variedades de 

linguagem distintiva, seguindo a migração de pessoas que falam dialetos 

mutuamente inteligíveis em território linguisticamente quase virgem (ou, pelo 

menos, território onde há relativamente pouco contato com qualquer 

linguagem falada anteriormente)68.  

 
66 Toda vez que utilizarmos citações diretas e o autor citado utilizar a palavra “dialeto”, manteremos o termo 

como no original, salientando nossa posição defendida de utilizarmos o termo “variedade linguística”.  
67 Nossa tradução. Trecho original: “(…) koineization have appeared only recently in the literature (...) refer 

to a dynamic process, usually of dialect levelling and mixing, of which the formation of a stabilized koine 

may be one stage”.  
68 Nossa tradução. Trecho original: “new dialect formation is the emergence of distinctive, new language 

varieties following the migration of people speaking mutually intelligible dialects to linguistically near-

virgin territory (or at least territory where there is relatively little contact with any prior languages spoken)”.  
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Siegel (1985, p. 376) salienta que, formalmente falando, “uma coiné é 

caracterizada pela mistura de características das variedades contribuintes, e em uma fase 

inicial de desenvolvimento, muitas vezes é reduzida ou simplificada em comparação com 

qualquer dessas variedades”, enfatizando que, de um ângulo funcional, podemos afirmar 

que a coiné “também pode se tornar o principal idioma dos falantes de comunidades 

amalgamadas”69 . O mesmo autor destaca que o termo coiné (koine) vem do grego 

“koinē”, significando “comum”, sendo usado, inicialmente para remeter-se a uma 

variedade específica da língua grega. Mais tarde, o referido termo começou a ser usado 

para referir-se a variedades de línguas (SIEGEL, op. cit., p. 358). 

Ainda de acordo com Siegel (1985,  p. 359), inúmeras línguas usadas como 

línguas francas em ocorrência com diversas variedades locais eram rotuladas como coiné, 

tais como o italiano literário, o ioruba padrão, o alemão alto, o hindi, o latim no Império 

Romano, o kasa e o fogny em Senegal, o suaíli e o Lingala no Congo, o árabe coineizado 

coloquial, o hebraico israelita, o inglês do século XVIII, as línguas empregadas pela 

população escravizada no Caribe, o BVE – Black Vernacular English, o francês 

canadense, entre diversas outras.  Esse mesmo autor traz, também, uma diferenciação dos 

tipos de coinés: em sua concepção uma coiné pode ser “regional”, quando resulta do 

contato de dialetos regionais considerados como uma única língua, e a “coiné de 

imigração” que seria o resultado do contato de diferentes variedades em um território 

diferente de sua origem, ou seja, num contexto de imigração, em que a variedade 

resultante se torna a língua primária da comunidade imigrante. Como exemplos de 

“coinés de imigração” o autor supracitado destaca o hebraico israelita, bem como o 

japonês falado no Havaí, denominado: japonês havaiano (Hawaiian Japanese) (SIEGEL, 

op. cit. p.364).  

 O CL de dialetos diferentes conduz a diferentes processos pelos quais as 

variedades regionais são reduzidas, permitindo que novas características e aspectos na 

língua sejam criados pelos falantes desse novo território habitado. Como salienta Kerswill 

(2010, p. 230) “a formação de uma nova variedade (que pode ser uma língua ou dialeto) 

envolve mais que apenas mudanças na norma”70, ou seja, constitui-se num processo 

 
69 Nossa tradução. Trecho original: “Formally, a koine is characterized by a mixture of features from the 

contributing varieties, and at an early stage of development, it is often reduced or simplified in comparison 

to any of these varieties. Functionally, a koine serves as a lingua franca among speakers of the different 

varieties. It also may become the primary language of amalgamated communities of these speakers.” 
70 Nossa tradução. Trecho original: “The formation of a new variety (which may be a language or a 

dialect) involves more than just changes in norms.” 
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complexo que envolve uma série de outros processos e mecanismos, porém que conduz 

a uma rápida mudança linguística: geralmente, levando apenas de duas a três gerações 

para se concretizar (KERSWILL, 2007, p. 1).  

A coineização, “formação de ‘novos dialetos para Trudgill (2004), ou ainda nos 

termos de Siegel (1985) as “coinés de imigração” 71  constituem-se num subtipo de 

mudança-por-contato72, carecendo de investigação mais esmiuçada (KERSWILL, 2010, 

p. 231).  Entre suas subcategorizações podemos encontrar delimitações díspares tais como 

“difusão de deslocalização”73 (BRITAIN, 2002), “nivelamento regional de dialeto”74 

(KERSWILL, 2007) e supralocalização75 (MILROY, 2002) para os casos de transferência 

de características das línguas envolvidas na situação de contato através da imigração, bem 

como encontramos delimitações dos diferentes processos e estágios envolvidos na 

formação de novos dialetos. Sobre aqueles Trudgill (1986. p. 127) cita “a mistura, o 

nivelamento e a simplificação”, destacando que a “realocação” somente ocorre quando 

duas ou mais variantes no contato e mescla dos dialetos permanece do processo de 

nivelamento.  Já em relação aos diferentes estágios de coineização, Trudgill (2004) os 

delimita em três estágios básicos chamando-os de “os três estágios da formação do novo 

dialeto”76:    

 

 
Quadro 10. Os três estágios da formação de novos dialetos 

Estágios Falantes envolvidos Características 

Linguísticas 

I Imigrantes adultos – 1ª 

geração  

Nivelamento rudimentar 

II Primeiros falantes nativos 

– 2ª geração 

Variabilidade extrema e 

maior nivelamento 

III Gerações subsequentes Focalização, nivelamento e 

realocação  

Fonte: Trudgill (2004), apud. Kerswill, (2010, p. 234) 

 
71 Nossa tradução. Termos originais: “New-dialect formation (TRUDGILL, 2004) e Immigrant koines 

(SIEGEL, 1985, p. 364).” 
72 Nossa tradução. Termo original: “subtype of change-by-contact”.  
73 Nossa tradução. Termo original: “Relocation diffusion”.  
74 Nossa tradução. Termo original: “regional dialect leveling”.  
75 Nossa tradução. Termo original: “Supralocalization”.  
76 Nossa tradução. Termo original: “Three stages of new-dialect formation”. 
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 Ainda valendo-nos de Trudgill (op. cit) para dilucidar os três estágios 

supracitados, no estágio I os imigrantes adultos introduzem algumas poucas inovações 

em seus discursos, uma vez que não possuem muita proficiência em fazê-lo em face ao 

enfrentamento da complexidade de comunicação nos primeiros estágios do contato. No 

estágio II, a distribuição demográfica das inovações apresenta seu ápice, principalmente 

por não haver entre as variedades em contato uma relação de maior prestígio, ou seja, 

sendo dialetos, a seleção de uso das variantes está sujeita a uma maior frequência do que 

por imposição de uma língua sob a outra. Já no estágio III, Trudgill (op.cit.) destaca que 

é o momento em que a nova variedade se concentra, sendo nivelada e realocada a uma 

função sociolinguística. Cabe acrescentar a asserção de Kerswill (2010, p. 238) que 

elucida que  

 

O prestígio e, provavelmente, a formação de identidade, certamente, podem 

ser descartados no início do processo de coineização, mas as ideias sobre bons 

e maus comportamentos herdadas pelos pais, e práticas linguísticas aceitáveis, 

incluindo a de polidez e formalidade, viriam à tona77.  

 

Siegel (1985, p. 373 -374) também propõe diferentes estágios no processo de 

coineização: esse autor divide a formação de uma coiné em “estágio pré-coiné”, “coiné 

estabilizada”, “coiné expandida” e “coiné nativa”78. O primeiro estágio seria o início da 

coineização, em que diversas formas das variedades em contato são usadas de maneira 

contínua e inconsciente. O próximo estágio, o de estabilização, é demarcado pelo 

surgimento de um novo subsistema decorrente da “destilação” lexical, fonológica e 

morfológica das normas linguísticas envolvidas no contato. Já a fase da “coiné 

expandida” é quando as mudanças linguísticas atingem seu período de alto 

desenvolvimento e, em seguida, resultaria no estágio da “coiné nativa” em que a 

variedade resultante dos diversos estágios de contato e mudança torna-se a L1 de um 

grupo de falantes, mostrando-se mais elaborada e expandida devido ao resultado de 

numerosas inovações realizadas pelos grupos de interlocutores: inovações que, ainda 

segundo o autor supracitado, “não permitem um rastreamento das variedades originais 

 
77 Nossa tradução. Trecho original: “prestige, and probably identity formation can certainly be ruled out at 

the very start of the koineization process, but parents inherited ideas about good and bad behavior, and 

acceptable linguistic practices including politeness, would have been brought to bear”.  
78 Nossa tradução. Termos originais: “prekoine, stabilized koine, expanded koine, nativized koine”.  
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coineizadas” (SIEGEL, 1985, p. 374)79. O quadro subsequente sumariza esses estágios de 

coineização propostos por Siegel (op. cit.):  

 

 

Quadro 11. Desenvolvimento contínuo das coinés 

Processo   Estágio de desenvolvimento 

Contato inicial Pré-coiné 

Estabilização  Coiné estabilizada 

Expansão Coiné Expandida 

Nativização Coiné Naturalizada 

Fonte: Siegel (1985, p. 374)80 
 

 

Cabe sobrelevar que Siegel (1985) deixa saliente sobremaneira que os processos 

de coineização propostos por ele não necessariamente ocorrem de forma linear, ou seja, 

o desenvolvimento de uma coiné não segue respectivamente um estágio após o outro, 

podendo saltar alguns estágios em sua formação.    

Os casos de novas variedades formadas através do contato de diferentes 

variedades linguísticas são mais costumeiros do que se pode imaginar. O inglês da Nova 

Zelândia, por exemplo, foi formado através do contato de diferentes dialetos da língua 

inglesa junto a dialetos locais, assim como o desenvolvimento da língua espanhola em 

países colonizados pelos espanhóis. Segundo Penny (2000) a formação da língua 

espanhola se deu através de um processo de coineização pelo qual a mistura de dialetos 

constante influenciou o surgimento dessa língua e, incluso, resultou numa 

“recoineização” em que variedades “coineizadas” sofreram novo processo de formação 

de uma coiné. A primeira fase do referido processo se deu entre os séculos IX e XI quando 

a expansão no território espanhol para as áreas do sul aconteceu por falantes de Ibero-

Romance de várias partes do norte, espacialmente de Astúrias, Castilha, Navarra e León. 

A segunda fase tomou lugar entre os séculos XI e XIII na região da cidade de Toledo 

onde vários dialetos também entraram em contato durante esse período. Por fim, houve 

 
79 Nossa tradução. Trecho original: “innovations which cannot be traced back to the original koineized 

varieties”.  
80 Quadro criado de acordo com o quadro 2 de Siegel (1985, p. 374). 
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um terceiro momento desse processo de coineização espanhol durante os séculos XIII e 

XIV, porém, dessa vez na região sul, em Sevilha (TRUDGILL, 2008, p.247).  

O contato de variedades também se fez presente no processo que originou várias 

línguas coloniais como o português brasileiro, o inglês australiano e o francês canadense 

(TRUDGILL, 2008, p. 241). A própria língua inglesa teria vindo de um processo de 

contato de variedades linguísticas: como afirma Nielsen (1998, p. 78-79) o inglês antigo 

(Old English) seria o resultado da mistura de variedades germânicas do oeste da Europa 

Continental, pois, como atesta Trudgill (2008, p. 253) “o contato prolongado de 

variedades (dialetos) em grande escala sempre levará inevitavelmente à mistura de 

variedades (dialetos) e à nova formação de variedades (dialetos)”81. 

Esse mesmo autor delimita algumas situações de contato e formação de novas 

variedades como “condição tabula rasa” em que indivíduos, isolados de suas terras 

natais, de seus ancestrais, ao viverem em um território comum nunca vivido antes, 

propiciam o CL que resulta em novas variedades, ou seja, um processo de coineização 

condicionado ao contato das variedades linguísticas fora de seu território original. O caso 

dos japoneses no Brasil, objeto de nossa pesquisa, se encaixaria nessa delimitação uma 

vez que, a grosso modo, os imigrantes japoneses, provenientes de diversas áreas do Japão, 

migraram em massa para o Brasil, trazendo uma variabilidade de variedades da língua 

japonesa de seus territórios de origem e tiveram que lidar com o contato em solo brasileiro 

(SAKURAI, 2008), passando por diversos processos ao longo dessa coineização que 

resultou, como proposto em nosso trabalho, na koroniago – a língua japonesa falada por 

nipobrasileiros nas diversas regiões de nosso país. Investigaremos, em subcapítulo 

posterior, mais detalhadamente sobre essa coiné nipobrasileira.   

Kerswill (2010, p. 243) ao analisar o processo de coineização em Milton Keynes, 

um munícipio situado a 80 quilômetros de Londres, UK, onde um intenso contato de 

variedades foi nivelado, salienta um número de “princípios de coineização”82 através do 

que foi pesquisado no referido território, ressaltando alguns desses princípios:  

 

1- formas majoritárias na mistura, em vez de formas minoritárias, 

ganham; 

2- formas regionais marcadas são desfavorecidas; 

 
81 Nossa tradução. Trecho original: “prolonged large-scale dialect contact will always lead inevitably to 

dialect mixture and to new dialect formation”.  
82 Nossa tradução. Termo original: “Principles of koineization”.  
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3- características fonologicamente e lexicamente simples são mais 

frequentemente adotadas do que as complexas;  

4- adultos, adolescentes e crianças influenciam de forma diferente o 

resultado do contato de variedades;  

5- a adoção de recursos por um falante depende das características de 

sua rede; 

6- não há continuidade histórica normal com a localidade, 

socialmente ou linguisticamente. A maioria dos falantes de primeira e segunda 

geração são orientados em direção a variedades de linguagem que se originam 

em outro lugar; 

7- a partir da difusão inicial, a focalização ocorre em uma ou duas 

gerações; 

8- por causa da maturação sociolinguística, a estrutura da nova 

comunidade de fala é primeiramente discernível no discurso de adolescentes 

nativos, não no de crianças novas83; 

 

 

O referido autor (2010) deixa claro, ao concluir seu estudo, que o processo de 

coineização além de envolver diferentes princípios e estágios, deve ser analisado no 

contexto social em que ocorre, levando em conta as atitudes em que os falantes se 

engajam durante seu processo enunciativo.  

Já Trudgill e Britain (2005) destacam como resultados do contato de variedades o 

“nivelamento”, a “simplificação” e a “realocação”, que pode ser “socioestilística” ou 

“estrutural”. Naquela, “as variantes regionais originais na mistura de variedades (dialetos) 

podem adquirir um novo papel como variantes estilísticas ou de status social na nova 

variedade (dialeto)”84 e, nessa, a realocação ocorre “quando dois ou mais ingredientes de 

variantes são alocados na nova variedade (dialeto) coineizada, quer para diferentes 

ambientes fonológicos, para diferentes ambientes lexicais ou para diferentes contextos 

morfossintáticos”85. 

Long (2004), por exemplo, traz um exemplo pertinente de realocação estrutural 

das variedades da língua japonesa – assunto que abordaremos de maneira mais esmiuçada 

no subcapítulo intitulado “língua e território: o caso das variedades da língua japonesa no 

 
83 Nossa tradução. Trecho original: “1-majority forms in the mix, rather than minority forms, win out; 2-

marked regional forms are disfavored; 3-phonologically and lexically simple features are more often 

adopted than complex ones; 4- adults, adolescents, and children influence the outcome of dialect contact 

differently; 5- the adoption of features by a speaker depends on his or her network characteristics; 6- there 

is no normal historical continuity with the locality, either socially or linguistically. Most first- and second-

generation speakers are oriented toward language varieties that originate elsewhere. 7- from initial 

diffusion, focusing takes place over one or two generations; 8- because of sociolinguistic maturation, the 

structure of the new speech community is first discernible in the speech of native-born adolescents, not 

young children.  
84 Nossa tradução. Trecho original: “originally reginal variants in the dialect mix may acquire a new role 

as stylistic or social status variants in the new dialect”.   
85  Nossa tradução. Trecho original: “when two or more ingredient variants are allocated in the new 

koinéized dialect either to different phonological environments, to different lexical environments or to 

different morphosyntatic contexts”.  
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Japão”. O referido autor destaca a realocação desenvolvida na zona de transição entre as 

variedades faladas na cidade de Kyoto e Osaka, que combinaram a forma negativa regular 

dos verbos, falada na primeira cidade, com a potencial negativa de Osaka com o intuito 

de evitar o confronto que o sistema de alocação potencial teria produzido:  

 

Quadro 12. Realocação no sistema morfológico da forma potencial e negativa regular em Kyoto 
e Osaka 

Dialeto       Negativa      Potencial negativa 

Kyoto -ahen  

Ex. kakahen 

(não escrevo) 

-ehen 

Ex. kakehen 

(não posso escrever) 

Osaka -ehen 

Ex. kakehen 

(não escrevo) 

 -arehen 

Ex. kakarehen 

(não posso escrever) 

Fonte: Long (2004) 

 

Quadro 13. Realocação no sistema morfológico regular da forma potencial e negativa regular 
na zona de transição entre Kyoto e Osaka 

Dialeto  Negativa   Potencial negativa 

Takatsuki -ahen 

Ex. kakahen 

(não escrevo) 

-arehen 

Ex. kakarehen 

(não posso escrever) 

Long (2004) 

      

O exemplo acima de realocação mostra como o contato de variedades tem 

influência sob o resultado de formação de uma nova variedade linguística. Na zona de 

transição, entre as cidades supracitadas, na variedade denominada “takastuki”, 

encontramos traços morfológicos de Kyoto na negativa dos verbos, enquanto na forma 

potencial negativa os falantes usam a desinência tal como os falantes de Osaka: arehen.   

Trudgill (2008, p.243) afirma que um mecanismo fundamental da mistura de 

variedades é a “acomodação na interação face-a-face”86, conceito este elaborado por Giles 

(1973) e posteriormente aprimorado por outros autores. Trudgill (op. cit. p. 243) cita 

Tuten (2003, p. 29) para aclarar um dos motivos que levam à acomodação, pois, segundo 

esse autor “os falantes acomodam seu discurso aos seus interlocutores a fim de promover 

 
86 Nossa tradução. Termo original “Acommodation in face-to-face interaction”.  
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um senso de identidade comum”.87 Esse senso de “identidade comum” estaria relacionado 

ao desenvolvimento da nova variedade em que o senso de pertencimento e lealdade ao 

novo território torna-se saliente o suficiente para criar nos falantes uma lealdade profunda 

a essa nova variedade. Como afirma Kerswill (2007, p.7) a formação de uma coiné não 

salienta somente o papel da simplificação linguística, mas também a importância da 

origem geográfica dos imigrantes envolvidos no processo de coineização.  

Ainda segundo Kerswill (op. cit. p. 8) a “teoria da acomodação assume que os 

interlocutores convergem linguisticamente (...) quando eles querem ganhar a aprovação 

dos outros, mostrando solidariedade, etc.”. Esses mesmos falantes podem divergir 

linguisticamente em seu discurso quando não desejam alcançar essa aprovação ou 

solidariedade com os interagentes. Dessa forma, a acomodação pode ser “mutual” ou 

“unilateral”, prefigurando o nivelamento linguístico e a formação da coiné. Porém, como 

afirmam Trudgill (2008) e Capella (1997), a difusão linguística e o surgimento de novas 

variedades são processos “automáticos e inevitáveis” uma vez que a acomodação 

linguística é inevitável.  Cabe acrescentar ainda que fatores como nível de integração 

social, homogeneidade da comunidade e imigração massiva relacionam-se 

intrinsicamente com a velocidade do processo de formação de uma coiné.  

Diante do que foi exposto até o presente momento sobre o processo de coineização 

ou formação de novas variedades linguísticas, poder-se-ia, por ora, questionar sua 

dessemelhança em relação ao processo de pidginização. Nida e Fehderau (1970) 

consideram que, numa coiné não há um processo de “quebra estrutural” como ocorre na 

formação dos pidgins. A variedade formada no processo de coineização apresenta-se 

sempre como uma forma resultante inteligível com no mínimo algum aspecto da língua 

padrão. Assim, apesar de passar por um processo de acomodação, simplificação 

linguística, a coiné não resulta numa forma drasticamente reduzida como o pidgin e, além 

disso, no processo de coineização existe a premissa básica de interação e integração social 

continua entre os falantes das diferentes variedades, o que não ocorre no processo de 

pidginização: esse mostra-se mais rápido em que as formas pidginizadas do discurso 

ocorrem de maneira a preencher a necessidade de uma comunicação restrita a um âmbito 

específico da vida social dos interlocutores que não falam a mesma língua. Já a 

coineização é um processo mais gradual que denota contato prolongado entre os falantes, 

resultando numa mistura dos sistemas linguísticos envolvidos no contato e, como 

 
87 Nossa tradução. Termo original “speakers accomodate to the speech of their interlocutors in order to 

promote a sense of common identity”.  
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afirmado anteriormente, demanda forte integração entre os indivíduos envolvidos na 

situação comunicativa (SIEGEL, 1985).  

Perfazendo a discussão realizada nesse subcapítulo e, diligenciando compendiar 

as disparidades existentes entre uma coiné e um pidgin, ou entre o processo de 

coineização e pidginização, esboçamos abaixo alguns critérios de diferenciação desses 

processos delineados por Siegel (op. cit.):  

 

Quadro 14. Critérios para diferenciar a formação de coinés de pidgins e crioulos 

1. A formação da coiné envolve continuidade, na medida em que os falantes não 

precisam abandonar suas próprias variedades linguísticas. Isto não se aplica ao 

desenvolvimento do pidgin e do crioulo.  

2. Na formação da coiné, não existe uma "variedade alvo". No desenvolvimento do 

pidgin e do crioulo, existe uma variedade alvo.  

3. A formação da coiné requer uma interação social íntima e prolongada entre os 

falantes. Devemos assumir que isso não se aplica no desenvolvimento do pidgin e do 

crioulo cujo contato é restrito. 

4. A formação da coiné pode ser um processo longo; os pidgins e os crioulos são 

pensados para se desenvolver rapidamente a partir de uma necessidade imediata de 

comunicação. 
Fonte: Siegel, 1985, p. 6-7, apud. Kerswill, 2007, p. 2088 

 

2.4.  Contato linguístico, etnicidade em movimento e o caso dos “nipobrasileiros” 

 

A relação entre etnicidade, variação e mudança linguística não pode ser ignorada, 

sobretudo, numa pesquisa sociolinguística. Contudo, definir e delimitar etnicidade 

constitui-se uma tarefa árdua, arredada da multiplicidade e da complexidade. Segundo 

Giles (1979, p. 253) um grupo étnico “refere-se aos indivíduos que se percebem como 

pertencentes à mesma categoria étnica”.89 Como afirmam Milroy e Gordon (2003, p. 108) 

“os grupos étnicos são formados por pessoas que compartilham, ou acreditam que 

compartilham, características culturais comuns”90 e, geralmente, esses grupos associam-

 
88 Nossa tradução. Trecho original: “1. koine formation involves continuity, in that speakers do not need to 

abandon their own linguistic varieties. This is not so for pidgin and creole development; 2. In koine 

formation, there is no "target variety". In pidgin and creole development, there is a target variety; 3. Koine 

formation requires intimate and prolonged social interaction between speakers. We must assume that this 

is not so in pidgin and creole development, where contact is restricted. 4. Koine formation can be a long 

process; pidgins and creoles are thought to develop rapidly from an immediate need for communication. 
89 Nossa tradução. Trecho original: “ethnic group is those individuals who perceive themselves to belong 

to the same ethnic category".  
90 Nossa tradução. Trecho original: “ethnic groups are formed by persons who share, or believe they 

share, common cultural characteristics”.  
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se ideologicamente, possuindo em comum uma língua ou uma série de convenções 

comunicativas.  

Cabe destacar que a maioria dos grupos étnicos estão associados a questões de 

poder e minoria, sendo discriminados pela maioria da população. Além disso, é 

importante salientar que as fronteiras étnicas são bastante permeáveis e flexíveis 

(RAMPTOM, 1996) e, com isso, seu estudo necessita compreender os padrões e 

referências locais, bem como as práticas sociais locais, uma vez que, como afirma Reyes 

(2010, p. 399) “a etnicidade e raça são socialmente construídas e não biologicamente 

determinadas”.91 Para Carvalho e Salaini (2012, p.120) “a etnicidade é percebida como 

um processo de elaboração interna positiva da diferença, que pretende alcançar outros 

níveis de representação política, como o Estado Nacional, por exemplo”, conferindo 

essência às lutas que emanam das desigualdades sociais e permitindo a construção do 

sentimento de representação coletiva.    

Alguns grupos étnicos, por exemplo, possuem uma maior complexidade em sua 

investigação, pois, como salienta Reyes (op.cit.) apresentam “identidades 

transnacionais”92, tais como os Porto-riquenhos e os repatriados japoneses. A referida 

autora salienta que dizer somente que esses grupos “combinam múltiplas etnicidades” 

não seria satisfatório para apreender sua heterogeneidade. Por isso, muitos 

sociolinguistas, tais como Gumperz (1982) e Coupland (2001) mostram-se interessados 

em como as fronteiras entre os grupos étnicos são construídas, desvelando como a 

etnicidade é um produto construído na interação social entre os indivíduos (REYES, 

2010).    

Um grupo étnico particular pode criar sua identidade e reforçá-la através de sua 

interação comunicativa e uso linguístico. Com isso, esse grupo específico pode transitar 

em línguas diferentes como resultado de propósitos simbólicos e identitários que são 

moldados de acordo com os movimentos desses sujeitos nos grupos interativos aos quais 

pertencem ou simplesmente trafegam.  

O estudo de Labov (1972) com adolescentes afro-americanos em Nova Iorque 

elucida que falantes considerados de mesma etnicidade podem demonstrar diferentes 

relações étnicas com a comunidade de fala, uma vez que a ideia de comunidade e 

pertencimento é construída por cada indivíduo e pode diferir-se. Larsen (1982), por 

 
91  Nossa tradução. Trecho original: “ethnicity and race are socially constructed and not biologically 

determined”.  
92 Nossa tradução. Termo original: “transnational identities”.  
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exemplo, discute o senso de poder e diferenciação étnica no norte da Irlanda, onde os 

termos “protestante” e “católico” referem-se à etnicidade, uma vez que as diferenças de 

pronúncias encontradas no leste de Belfast foram associadas à comunidade protestante e 

as encontradas no oeste da mesma localidade foram associadas à comunidade católica.  

Cabe salientar que, assim como afirma Richford (1985, p. 113-114), o contato é o 

fator mais importante para entender as diferenças interétnicas, pois o isolamento físico e 

geográfico mantém os grupos separados levando à manutenção das barreiras sociais e 

interacionais. À medida em que esse afastamento se rompe, as diferenças linguísticas são 

minimizadas. Um exemplo que corroboraria com essa asserção é o dos Porto-riquenhos 

nos EUA: Segundo Wolfram (1974) 

  

Para os porto-riquenhos com extenso e igualitário contato com negros, 

descobrimos que praticamente todas as características do inglês-negro 

Vernacular (AVE) foram adotadas, mas para aqueles com contatos restritos 

com negros, descobrimos que apenas certas características eram assimiladas 

(WOLFRAM, op. cit. apud. RICKFORD, 1985, p. 114).93      

 

Devemos levar em consideração que o contato entre os povos também oferece os 

insumos necessários para a aprendizagem de novos modelos linguísticos. A motivação, 

por exemplo, está intrinsecamente relacionada aos atos de identidades que os falantes 

estabelecem em suas interações, pois as formas linguísticas funcionam como símbolos, 

marcadores identitários, ou seja, diferenciadores ou conversores que reforçam as 

diferenças étnicas (LE PAGE, 1985).  

Há diversos trabalhos que investigam a relação entre línguas e etnicidade nos 

Estados Unidos, salientando como as variedades usadas pelos grupos dominantes são 

institucionalizadas como padrão normativo e as usadas por grupos minoritários sofrem 

com representações e avaliações negativas, sendo tachadas penosamente de diferentes 

maneiras. Podemos citar como exemplos desses trabalhos os de Kachru (1983) sobre os 

indianos, o de Holmes (1997) sobre os neozelandeses, o de Lin (1996) sobre os chineses 

e o de Bautista (1997) sobre os filipinos (REYES, 2010, p. 403). Outros grupos 

significativos no estudo de comunidades étnicas americanas são os Latinos, 

 
93 Nossa tradução. Trecho original: “for Puerto Ricans with extensive black peer contact, we found that 

virtually all the features of Vernacular Black English were adopted, but for those with restricted black 

contacts, we found that only certain ones were assimilated”.   
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principalmente os mexicanos-americanos, os porto-riquenhos americanos, os 

dominicanos americanos, bem como os nativos-americanos, ou seja, comunidades 

indígenas como os Navajo, Cherokee, Lakhota, Apache, Pima e Tohono O’odham 

(REYES, op. cit.). Além desses, um grupo representativo também é o de afro-americanos 

e o de americanos asiáticos – compreendendo, principalmente, os chineses-americanos, 

filipinos-americanos e os japoneses-americanos.  

No Brasil, algumas comunidades étnicas bem numerosas são as de imigrantes 

italianos, alemães e japoneses. Sobre esses últimos, objeto de nosso estudo, Lesser (2015, 

p. 206) afirma que no Brasil, 1,5 milhão de pessoas se “definem” como “nikkeis”, ou seja, 

“nipobrasileiros”.  A palavra “nipo-brasileiros”, na língua portuguesa, é grafada dessa 

maneira, com a presença do hífen. Porém, em nosso trabalho, propomos seu uso como 

utilizada anteriormente: nipobrasileiros. Nossa proposta fundamenta-se no fato de que 

não há uma delimitação, uma fronteira, um corte eminentemente “bem separado” entre 

os fatores étnicos nipônicos e brasileiros, uma vez que, assim como salienta Lesser 

(op.cit., p. 245) “a ‘niponização’ do Brasil e o ‘abrasileiramento’ dos japoneses se 

tornaram fatores importantes da identidade nacional brasileira”. Dessa maneira, o termo 

aglutinado, nipobrasileiro, ao invés de justaposto como em “nipo-brasileiro”, expressaria, 

ao nosso ver, essa mistura, afluência, condensação das características étnicas japonesas e 

brasileiras que constroem esse grupo “nipobrasileiro” não somente como um grupo 

imigrante, mas também como parte integrante de nossa formação identitária nacional, 

pois não há como afirmar que exista um grupo étnico “brasileiro” que não seja formado 

da miscigenação constante ocorrida em nosso território nacional provida pela 

colonização, escravidão, comércio, imigração etc.  

Como afirmado anteriormente, a etnicidade em nosso país não é um fenômeno 

estático, ou seja, apresenta-se em movimento, em constante dinâmica e processo de 

mudança. Por isso, novos grupos étnicos se formam de tempos em tempos e os sujeitos 

se deslocam cada vez mais entre esses grupos, pois sua identidade tampouco encontra-se 

estática, homogênea nos diferentes ambientes comunicativos em que eles transitam. Essa 

variabilidade e mutabilidade culmina em grupos étnicos bem específicos tais como os 

investigados em nossa pesquisa: os nipopaulistas e os nipofluminenses.  Esses dois termos 

propostos em nossa investigação abarcariam uma subdivisão ou ramificação do termo 

“nipobrasileiros” uma vez que esses “subgrupos” são uma parte menor dentro de um 

todo, como exemplifica o esquema abaixo proposto:  
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Figura 13.Grupo e subgrupos étnicos: os nipobrasileiros 

 
Fonte: o autor (2020) 

 

Usamos o termo “nipofluminenses” para os sujeitos participantes de nossa 

investigação que cresceram em alguma cidade do estado do Rio de Janeiro, incluso a 

capital. Assim como utilizamos o vocábulo “nipopaulistas” para tratar dos informantes 

pesquisados que cresceram em alguma cidade do estado de São Paulo. Sabemos que, na 

língua portuguesa, existem diferenças entre os termos “carioca”, natural da cidade do Rio 

de Janeiro, “fluminense”, nascido em alguma cidade do estado do Rio de Janeiro, assim 

como entre “paulistano, nascido na cidade de São Paulo e “paulista”: natural de alguma 

cidade do estado de São Paulo.  Apesar disso, em nossa pesquisa usaremos somente os 

termos “nipofluminense” englobando, respectivamente, os nikkeis que cresceram em 

qualquer cidade do estado do Rio de Janeiro, incluso sua capital, e “nipopaulista” os 

nikkeis que cresceram na capital São Paulo ou qualquer outra cidade do mesmo estado.  

Os resultados parciais do pré-teste, constantes no capítulo 4 desse trabalho, 

corroboram com a hipótese inicial que dentre o grupo étnico dos nipobrasileiros, há 

outros subgrupos tais como os propostos no esquema acima. O levantamento do léxico 

feito e as perguntas do pré-teste mostram que alguns dos vocabulários usados pelos 

nipopaulistas são incompreensíveis para os nipofluminenses porque não fazem parte de 

seu contexto sócio-cultural. Os japoneses sem conhecimento de língua portuguesa do 

Brasil, participantes de nossa pesquisa, também não compreenderam, de modo geral, os 
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léxicos levantados nos materiais analisados 94 , o que nos leva a concluir que esses 

vocabulários são de uso específico na variedade de japonês investigada. Nos subcapítulos 

“Análise dos resultados do pré-teste” trazemos a análise detalhada dos resultados obtidos, 

assim como no subcapítulo “Análise dos dados definitivos” dissertamos sobre os dados 

finais coletados no teste definitivo de compreensibilidade.  

Fought (2007), por exemplo, destaca que os linguistas têm dado muito pouca 

atenção ao estudo e descrição da construção da etnicidade por indivíduos de raça 

mesclada. Os grupos nipobrasileiros dos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro, apesar 

de muito próximos geograficamente, mostram algumas diferenças salientes, tanto em seu 

repertório linguístico, como em suas interações sociais, uma vez que as culturas 

fluminense e paulista também apresentam suas diversidades e peculiaridades. Ao mesmo 

tempo em que encontramos oposições, a identidade “nipobrasileira” une esses grupos em 

suas similitudes: o que explicaria sua delimitação como um grupo maior onde os 

subgrupos nipofluminenses e nipopaulistas transitam. Poder-se-ia, também, falar em 

“nipomineiros”, “nipoparanaenses”, “nipogaúchos”, entre outros, em pesquisas futuras 

que dessem conta de demonstrar a existência de peculiaridades nas variedades de língua 

japonesa usada pelos nipobrasileiros nessas regiões onde a imigração japonesa também 

se faz presente sobremaneira. Carvalho e Salaini (2012) chamam nossa atenção para o 

fato de que através da língua as identidades perdidas podem ser buscadas e legitimadas, 

uma vez que a língua possui traços distintivos que posicionam seus falantes tanto em 

relação aos grupos que pertencem, como em relação à sociedade em que estão inseridos.  

As diferenças entre os grupos de imigrantes japoneses que residiam no Brasil em 

relação aos novos grupos de japoneses que chegavam era tão saliente que, como destaca 

Lesser (2015, p. 244), “os recém chegados se sentiam igualmente confusos: eles tinham 

dificuldade em compreender os dialetos antigos repletos de palavras em português 

niponizado e se perguntavam se os imigrantes mais antigos teriam se tornado Brasil-

bokê”95. Como exemplificado por nós e, esmiuçado mais detalhadamente nas análises dos 

pré-testes, essas diferenças foram se acentuando e continuam ao causar estranhamento 

não somente em relação aos falantes de japonês padrão, ou algum dialeto de japonês no 

Japão, bem como são salientes no contexto de vida dos nikkeis no Brasil.  

 
94 Materiais: Seis volumes do Curso Básico de Língua Japonesa (Kurihara et al. 2006, 2007a, 2007b, 2007c, 

2008a e 2008b) e o conto “Pinga to imin” (Numata, 1977). 
95 Senilizados pelo Brasil, ou seja, tornados como madeira ou pintura velhas, empalhados pelo Brasil.  
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2.5. Contato linguístico e empréstimo: o léxico no contato 

 

O empréstimo lexical geralmente é associado às mudanças ocasionadas numa 

língua numa situação de contato. Por isso, discutir o contato e o empréstimo lexical é 

imprescindível em nossa investigação, sobretudo, levando em consideração que o foco 

basilar de nossa pesquisa é constituído pelas peculiaridades do léxico na língua japonesa 

falada por nipobrasileiros nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo.  

Ota (2009) afirma que a interferência da língua portuguesa na “variante da língua 

japonesa” denominada “koroniago” pode ser percebida desde o nível lexical até a 

mudança de códigos. Chamamos, por ora, a koroniago de “variedade da língua japonesa” 

proveniente do contato com o português brasileiro, levando em conta que variedade 

refere-se ao “falar característico de determinado grupo social e/ou regional” (COELHO 

et. al. 2015, p. 15), enquanto “variante”, usado por Ota (op. cit.), significaria nos termos 

de Coelho et. al. (op. cit.) “formas individuais que disputam pela expressão da 

variável”.96Salientamos que, no subcapítulo intitulado “A Koroniago: uma coiné nipo-

brasileira”, traremos alguns exemplos de uso dessa variedade investigados por Ota 

(2009).  

Retomando nossa discussão sobre o léxico no contato, segundo Thomason e 

Kaufman (1998) o empréstimo lexical está relacionado, geralmente, com a situação de 

manutenção linguística, enquanto a interferência lexical estaria relacionada ao 

aprendizado de uma L2. Os referidos autores afirmam que, além do léxico, as estruturas 

linguísticas podem ser emprestadas, resultando em mudanças prototípicas na língua 

emprestada.  

A definição de empréstimo nos estudos de linguagem está longe de apresentar um 

consenso entre os autores da área. Segundo Aikhenvald (2002) o  empréstimo seria “a 

transferência de características de qualquer tipo de um idioma para o outro como resultado 

do contato”.  Winford (2010) salienta que “no empréstimo, os materiais de uma língua de 

origem (LO) não dominante são importados para uma língua destino (LD) através da 

agência dos falantes da LD-dominante”97. Para exemplificar sua asserção, o referido autor 

 
96 Coelho et. al. (op. cit. p.15): “entendemos como variável linguística o lugar na gramática em que se 

localiza a variação”.  
97 Nossa tradução. Trecho original: “In borrowing, materials from a nondominant SL are imported into an 

RL via the agency of RL-dominant”. As siglas usadas pelo autor no trecho supracitadas, são explicadas 

em trecho anterior e significam, respectivamente, Source Language e Recipient Language.  
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cita o caso dos empréstimos lexicais de palavras derivadas do inglês usadas por japoneses 

na língua japonesa. Os falantes de japonês usam muitos vocábulos provenientes do inglês, 

porém na maioria dos casos adaptam sua pronúncia, produzindo-a de maneira 

“japonizada” ou “katakaneizada”. Essa maneira refere-se ao fato de que, na língua 

japonesa, palavras de origem estrangeira são grafadas com os caracteres denominados 

“katakana” tal como em アイスクリーム (aisukuri-mu) ice cream, ガソリンスタンド 

(gasorinsutando) gas station, オレンジ (orenji) orange, レモン (remon) lemon, entre 

outras diversas palavras. Segundo Winford (2010, p. 173) esses empréstimos lexicais para 

a língua inglesa são adaptados à língua japonesa através de diversos processos como a 

epêntese, adição de um ou mais fonemas à palavra, como em シュラスコ(shurasuco) 

churrasco, silabificação de glides, como em “kuizu (クイズ)” para “quis” e a simplificação 

de agrupamento como na palavra “se-ta- (セーター)” que vem do inglês “sweater”.    

O katakana (片仮名 ), usado para grafar as palavras estrangeiras no japonês, 

aparece por volta do século IX, criado pelos monges budistas para facilitar e simplificar 

a leitura dos caracteres chineses, os kanjis (漢字). Um katakana, por si só, não possui valor 

conceitual, como os kanjis, mas sim valores unicamente fonéticos, e seu atual formato é 

resultado de modificações ocorridas na escrita da língua japonesa com o passar do 

tempo98. A figura que segue, mostra os katakanas em sua forma atual:  

 

 

 
98  Disponível em: https://madeinjapan.com.br/2014/01/09/a-origem-do-katakana/. Acesso em: 15 nov. 

2017.  
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Figura 14.Katakana atualmente 

 
Fonte: sch.im99 

   

Assim como os empréstimos da língua inglesa, a maioria do léxico levantado em 

nossa pesquisa nos livros didáticos investigados, também é grafado usando o katakana, 

tais como フェイジョアーダ (feijoa-da) feijoada, シュハスコ (shurasuko) churrasco, フェイ

ジョン (feijon) feijão, entre outras. Contudo, há casos em que os kanjis são utilizados 

como no caso dos léxicos de número 15 e 20 constantes no quadro do subcapítulo 

posterior denominado “traços de nipobrasilianidade nos livros didáticos de língua 

japonesa – curso básico de língua japonesa, aliança cultural Brasil-Japão, SP”. (Kurihara 

et al. 2006, 2007a, 2007b, 2007c, 2008a, 2008b).   

 Haugen (1950) classifica os empréstimos em três categorias diferentes: 

empréstimo de léxico, empréstimo de significados e criações.100 O empréstimo de léxico 

envolveria imitação dos fonemas da língua de origem, tal como a palavra sushi, 

proveniente da língua japonesa e usada no português com a mesma pronúncia e 

significado básico. Dizemos significado básico, pois, o contato entre os japoneses e os 

 
99 Disponível em: https://www2.sch.im/groups/japanese/wiki/1db2e/Katakana__.html. Acesso em: 28 jan. 

2019. 
100 Nossa tradução. Termos originais: “loanwords; loan meanings; creations”.  
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brasileiros influenciou, também, assim como a língua, muitos itens da culinária nipônica 

em nosso país: encontramos vários sushis feitos com frutas e com materiais que, no Japão, 

dificilmente serão encontrados. Essa “peculiaridade” da culinária japonesa em nosso país 

também é um resultado das “culturas em contato” e pode ser encontrado também na 

culinária de diversos grupos étnicos de imigrantes no Brasil, tais como os italianos, os 

árabes, etc. O empréstimo de significado, segundo Haugen (1950), pode ser de dois tipos: 

um que envolve mudança de significado na língua destino por causa da influência da 

língua de origem e outro que envolve o processo de tradução em que o modelo de 

formação de uma palavra de uma língua estrangeira é aplicado na formação do vocábulo 

na língua nativa. Um exemplo disso, explicitado por Winford (2010, p. 173), seria a 

palavra alemã “Wolkenkratzer” por “skyscraper” em inglês. Já a última categoria, a 

criação, envolveria o uso inovador de expressões nativas para passar um conceito de uma 

língua estrangeira: como o caso de nipobrasileiros que dizem “vou para o baito” 

referindo-se a “arubaito” – palavra japonesa que significa “trabalho esporádico de 

expediente reduzido”. Em nosso trabalho de campo, para nossa pesquisa realizada durante 

o curso de mestrado, defendido em 2016, intitulado “Bilinguismo e Bilingualidade: 

análise de redes sociais em uma comunidade japonesa na cidade do Rio de Janeiro”101, 

escutamos e anotamos várias vezes o uso da expressão supracitada pelos nipofluminenses 

investigados na Associação Nikkei do Rio de Janeiro.  

Assim como salienta Winford (op. cit. p. 174), outros processos podem estar 

envolvidos nos empréstimos lexicais como a adaptação criativa. A língua japonesa, em 

alguns casos, usa substantivos da língua inglesa, transformando-os em adjetivos 

acrescentando a desinência “na (な)”. Verbos também podem ser criados através desse 

processo de adaptação criativa como no caso explicitado por Ota (2009, p.53) sobre uso 

da konoriago em que o uso verbal composto como “entrega shiteita” (estava fazendo 

entrega) mescla um léxico do português(entrega) e uma forma verbal do japonês (shiteita 

– forma acoplada de “shiteimashita”). Isso se daria, pois, em língua japonesa muitos 

verbos são formados através da junção de um substantivo com o verbo fazer “suru (する

)”, como explicitado no quadro a seguir:  

 

 

 
101 Cf. Carlos Neto (2016). 
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Quadro 15. Formação de verbos em japonês através de substantivos 

Substantivo   Verbo “suru”   Verbo formado Significado em 

português 

Benkyou: estudo (

勉強) 

Suru: fazer(する)  Benkyou suru (勉強

する) 

Estudar 

Shigoto: trabalho (

仕事) 

Suru: fazer(する) Shigoto suru (仕事

する) 

Trabalhar  

Kenkyu: pesquisa, 

investigação (研究) 

Suru: fazer(する) Kenkyu suru (研究

する) 

Pesquisar, 

investigar102 

Fonte: o autor (2020) 

 

  Os processos usados nos empréstimos de léxico, como exemplificado até agora, 

mostram e corroboram com sua variabilidade, assim como atesta Winford (2010)  

 

Vimos que os resultados dos processos de empréstimo são bem variados. 

Alguns são imitações próximas dos itens estrangeiros (ex. rendezvous 

emprestado do francês para o inglês). Outros mudam drasticamente em 

formato (ex. a palavra do espanhol costa-riquenho chinchibí do inglês 

gingerbeer)103. 

 

Os empréstimos entre as línguas, decorrente do CL, demonstram que os itens 

envolvidos são manipulados, adequados e reorganizados de maneira a poderem encaixar 

nas estruturas da língua alvo (LA) ou língua destino (LD). Como exemplificado neste 

subcapítulo, o empréstimo tanto no nível fonológico, lexical e semântico-pragmático não 

ocorre sob o caos: ele segue determinados padrões para enquadrar-se à LA. Aikhenvald 

(2002) elucida que o empréstimo lexical é mais comum de ocorrer nas situações de 

contato, uma vez que as estruturas linguísticas são rígidas o suficiente para rechaçar 

inovações drasticamente diversas. Além disso, o empréstimo de fonemas também tende 

a ser mais raro, uma vez que ele necessita ser mediado pelo empréstimo de léxico e 

apresenta-se bem enredado, dificultando sua modificação. Talvez porque os falantes 

 
102 Esse verbo é usado somente com o sentido de investigar, pesquisar algo academicamente.  
103 Nossa tradução. Trecho original: “we have seen the the results of the process of borrowing are quite 

varied. Some are close imitations of foreign items (e.g. rendezvous borrowed from French into English). 

Others change drastically in shape (e.g. Costan Rican Spanish chinchibí from English gingerbeer)”. 
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marcam, principalmente através da produção dos sons, sua origem étnica e sua identidade 

linguística, evitando muitas inovações nesse nível linguístico, evitando perder 

características peculiares que marcam sua origem étnica: Labov (2008 [1972]) 

demonstrou em vários estudos sociolinguísticos, como o de Martha’s Vineyard e o de 

Nova York, como a produção de diferentes fonemas pode estar relacionada com a noção 

de pertencimento e identidade em direção a certos grupos.  

Winford (2010) destaca que “o empréstimo de itens lexicais de classe aberta tais 

como substantivos, adjetivos e verbos são muito comuns”104. Podemos perceber isso com 

clareza nos exemplos de empréstimos envolvendo a língua japonesa supracitados. Além 

disso, em nosso trabalho de campo na Associação Nikkei, percebemos e tomamos notas 

de um número satisfatório de ocorrências que envolviam empréstimo lexical e code-

switching. O code-switching ocorre, segundo Winford (op.cit), quando o falante mantém 

a estrutura morfossintática de sua língua dominante, importando morfemas ou frases de 

outra língua.  Myers-Scotton (2002) chama a nossa atenção para o fato de que, durante a 

alternância de códigos ou code-switching, uma língua sempre irá funcionar como língua 

matriz, provendo o molde morfossintático para a enunciação. Para a ocorrência do code-

switching é importante levar em conta que somente indivíduos bilíngues ou multilíngues 

com habilidades nas línguas envolvidas possuem os elementos primordiais para realizar 

a alternância de códigos em uma mesma enunciação. Uma possível explicação para a 

alternância de códigos, segundo Winford (2010, p. 185) seria a motivação, pois, segundo 

esse autor “a motivação para a manipulação dos recursos linguísticos parece ser o desejo 

de um grupo bilíngue de demarcar sua identidade própria e única através do uso de uma 

língua mesclada”105.  

Em suma, o pré-requisito para o empréstimo em qualquer nível é o CL e a 

existência de um grupo bi ou multilíngue em que os diferentes processos do empréstimo 

poderão ocorrer, tais como empréstimo lexical, code-switching e até mesmo a criação de 

línguas mescladas, relexificação, empréstimo de estruturas linguísticas etc. Contudo, 

como destaca Winford (op. cit.), é necessário dar um enfoque no empréstimo como um 

processo, não como um resultado, permitindo um estudo desse fenômeno de maneira a 

 
104 Nossa Tradução. Trecho original: “We’ve already seen that the borrowing of open-class lexical items 

such as nouns, adjectives, and verbs is fairly common”.  
105 Nossa tradução. Trecho original: “the motivation for such manipulation of linguistic resources appears 

to have been the desire of a bilingual group to signal its own unique identity through use of a mixed 

language”.  
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evitar problemas em sua limitação e rotulação, entendendo melhor a importância do 

empréstimo para a mudança linguística induzida pelo contato.     
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3. LINGUÍSTICA ECOSSISTÊMICA E VARIAÇÃO LINGUÍSTICA 

 

蝶鳥の 

浮
うわ

つき立
た

つや 

花の雲 

 
Borboletas e 

aves agitam voo: 

nuvem de flores. 
(Matsuo Bashô- 1684/1694)106 

 

Neste capítulo trataremos do ramo da linguística intitulado Ecolinguística, 

sobrelevando a importância de uma visão ecológica para os estudos de linguagem que 

leve em consideração o ecossistema fundamental da língua, ou seja, o falante, o território 

e as interações existentes entre eles.  

Primeiramente, discorreremos sobre a ecologia da língua, destacando o foco 

central da Ecolinguística, bem como a importância das interrelações existentes no 

ecossistema linguístico. Em seguida, abordaremos a relação intrínseca entre língua e 

ambiente, engendrando a relevância do território nas pesquisas sobre línguas, uma vez 

que este se faz fundamental nas investigações acerca da interação comunicativa.  

Posteriormente, discutiremos a relação entre língua e variação, evidenciando o 

valor indispensável da compreensão indissociável entre ambas nos estudos 

sociolinguísticos.  

Por último, dissertaremos sobre a variedade nomeada konoriago – língua de 

origem do CL entre o português e o japonês no contexto de imigração em nosso país, 

exemplificando seu uso e ocorrências através de pesquisas realizadas anteriormente.  

 

3.1. A ecologia da língua  

 

A Ecolinguística é o ramo dos Estudos de Linguagem que investiga a língua em 

suas relações com o meio ambiente, estabelecendo em seus estudos conceitos diversos 

tais como o meio ambiente social da língua, ecossistema linguístico, ecossistema natural 

da língua, etc. (HAUGEN, 1972). Segundo Couto (2016a, p. 209-210) a definição desse 

 
106 Disponível em: https://anovamente.wordpress.com/2017/09/05/haikais-de-matsuo-basho/. Acesso em: 

29 jan. 2020.  
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campo de investigação, engendrada por Haugen (op. cit.), abarca a necessidade de 

questionamentos e compreensão de algumas questões essenciais como “1) o que é língua? 

2) o que é meio ambiente da língua? e 3) de que natureza são as relações entre língua e 

meio ambiente?”.  

Sobrelevamos que o foco central da Ecolinguística é o ecossistema linguístico que 

concebe a língua como interações que se dão no interior desse ecossistema (COUTO, 

2016a, p. 210). Segundo o mesmo autor um ecossistema  

 

É constituído pelas inter-relações, ou interações, entre os organismos de uma 

determinada área e seu habitat, meio, meio ambiente, biótopo, entorno ou 

território, dependendo do ponto de vista e até das preferências do investigador 

(COUTO, 2016a, p. 211).  

 

 Couto (op. cit.) destaca, também, que a atenção do ecolinguista está nas inter-

relações do ecossistema linguístico e não nos indivíduos ou no seu habitat em si: ao 

pesquisador interessa a correlação entre os sujeitos investigados e o local onde as 

interações acontecem, assim como se preocupa a ciência moderna ao estudar um 

ecossistema. Dessa maneira, o mesmo autor sobreleva que os alicerces epistemológicos 

da Linguística Ecossistêmica são constituídos basicamente pela inter-relação entre uma 

população de organismos vivos (P), seu habitat/território (T) e suas interações (I):  

 

 

P 

/ \ 

I -----T 

Fonte: Couto (2016a, p. 213) 

 

A visão apresentada pela Ecolinguística engendra a língua como interações 

existentes dentro do ecossistema linguístico, sobrelevando também que a diversidade de 

organismos se constitui demasiadamente importante para o ecossistema em si: “quanto 

mais variedades de espécies houver em seu interior, mais sólido ele será; quanto menos 

espécies, mais frágil.” (COUTO, op. cit., p. 213).  Essa visão corrobora com a premissa 

da diversidade cultural característica das comunidades de imigrantes no Brasil, pois a 
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pluralidade de culturas confere a essas comunidades e suas línguas características sui 

generis que despertam o interesse de inúmeros pesquisadores. Além disso, cabe destacar 

que, assim como afirma Couto (2016b, p. 91), “uma pesquisa linguística ecológica tem 

um recorte apropriado e um foco objetivo na língua”. 

Outro ponto interessante da Linguística Ecossistêmica está na endoecologia da 

língua que desvela o “reaproveitamento cíclico de elementos da cadeia ecológica”: 

unidades linguísticas como “fonemas” e “morfemas”, por exemplo, são reaproveitadas a 

todo instante para formar, respectivamente, novos sons e novas palavras (COUTO, 2016a, 

p. 214). Essa “reciclagem” dos componentes linguísticos salienta o caráter “sustentável” 

da linguagem e sobreleva a ideia de “adaptação” que corrobora com sua “sobrevivência” 

e uso. Estudos na área da biologia evidenciam que as espécies que conseguem sobreviver 

às intempéries da vida na terra são aquelas que apresentam maior adaptabilidade: 

“aprender língua é adaptar-se, línguas transplantadas se adaptam ao novo contexto e assim 

por diante” (COUTO, 2016a, p. 215).  

Mufwene (2016) elabora uma comparação interessante a respeito das línguas 

numa perspectiva Ecolinguística comparando-as a espécies parasitas que necessitam de 

um hospedeiro para viver: o ser humano. A vida de uma língua, então, nessa visão, 

dependeria em grande escala de seu hospedeiro e suas interações que acontecem no 

ambiente em que ela está inserida. Além disso, neste ambiente de interações, assim como 

acontece na biologia das espécies, há adaptação, competição e seleção entre as línguas, 

impulsionadas por fatores socioeconômicos, políticos, bem como pela atitude social dos 

falantes. 

Outro aspecto relevante da ecologia da linguagem está relacionado ao conceito de 

adaptação: “adaptar-se é evoluir e evoluir é adaptar-se” (COUTO, 2016a, p. 215). Seria 

praticamente impossível pensarmos em língua sem levarmos em conta o processo 

intrínseco e instintivo da variação e mudança linguística. A língua necessita adaptar-se ao 

contexto em que está inserida e isso acarreta processos diversos que podem culminar em 

resultados variados estudados principalmente pela linguística de contato107. Cabe destacar 

que, na linguística ecossistêmica, a exoecologia linguística trata das relações entre 

línguas, línguas e o ambiente, bem como as línguas e os usuários. Já a endoecologia 

ocupa-se dos estudos do sistema da língua, ou seja, o ecossistema fonológico, 

morfológico, sintático, entre outros (COUTO, op. cit. p. 217-218).  

 
107 Cf. Capítulo 2 – Contato de línguas. 
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A Ecolinguística admite alguns ambientes básicos da língua, existentes nos 

diferentes ecossistemas linguísticos: o ecossistema natural da língua, o ecossistema 

mental da língua, o ecossistema social da língua e o ecossistema integral da língua ou 

comunidade que seria a língua em sua integralidade (COUTO, 2016b, p. 89). A visão 

ecológica da língua demanda, também, que olhemos os processos linguísticos levando 

em consideração que esses processos não acontecem da noite para o dia, ou seja, 

necessitamos uma visão holística que englobe o fator “longo prazo”, pois as mudanças 

nas línguas demandam tempo para intercorrerem. 

 

3.2.  Língua e ambiente 

 

Os estudos numa perspectiva Ecolinguística, como citado anteriormente, se 

preocupam, principalmente, com as relações estabelecidas entre língua e o meio 

ambiente. De modo geral, segundo Couto (2009, p. 11), tudo o que ocorre na língua 

intercorre dentro do Ecossistema Fundamental da Língua que é formado por um “povo” 

que habita um “território”. Contudo, são as inter-relações estabelecidas nesse ecossistema 

que interessam ao linguista nas investigações sobre linguagem, uma vez que o fator 

ambiental não seria o único responsável por influenciar a língua e a cultura de um povo 

(SAPIR, 2016).  

Não podemos excluir, tampouco, o ambiente/território das discussões sobre 

variedades e mudanças linguísticas, já que influências de natureza física e social estão 

intrinsecamente relacionadas à linguagem. Sapir (op. cit., p. 37) destaca que o melhor 

seria usar o termo “ambiente” compreendendo tanto os fatores físicos, como os sociais 

que englobam os grupos humanos, sobrelevando a importância mais saliente do fator 

social sobre os fatores físicos.   

Em nossa investigação, o fator ambiental no Ecossistema da Língua – físico e 

social nos termos de Sapir (2016) – se constitui como elemento relevante na investigação 

da variedade linguística em questão: já que a koroniago está relacionada tanto com sua 

comunidade étnica, como com a localidade em que é usada: o território brasileiro e suas 

particularidades. Além disso, também com base nesse autor, podemos justificar nosso 

recorte teórico-metodológico de investigação da referida variedade linguística no nível 

lexical uma vez que  
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O léxico da língua é que mais nitidamente reflete o ambiente físico e social dos 

falantes. O léxico completo de uma língua pode se considerar, na verdade, 

como o complexo inventário de todas as ideias, interesses e ocupações que 

açambarcam a atenção da comunidade; e, por isso, se houvesse à nossa 

disposição um tesouro assim cabal da língua de uma dada tribo, poderíamos 

daí inferir, em grande parte, o caráter do ambiente físico e as características 

culturais do povo considerado (SAPIR, 2016, p. 38).  
 

 

O léxico pode refletir o ambiente físico-social daqueles que fazem seu uso e o 

território pode representar mudanças significativas no curso das línguas já que o CL no 

mundo é regra e não exceção. Para Couto (2009, p. 50) “tudo tem a ver com espaço”, pois 

povos se dirigem de um território para o outro em que “a co-presença no espaço leva à 

interação entre os dois povos/línguas, que pode levar a um estado de comunhão que, por 

seu turno, poderá resultar em comunicação”. Além disso, o mesmo autor sobreleva que 

“toda língua veicula uma visão de mundo, uma tecnologia única, que desapareceriam com 

ela.”  

Para Haugen (2016, p. 58) “A língua existe somente nas mentes de seus usuários, 

e só funciona relacionando esses usuários uns aos outros e à natureza, isto é, seu meio 

ambiente social e natural”, pois a ecologia da linguagem é estabelecida pelo povo que 

aprende a língua, a utiliza e transmite aos outros. Contudo, só há interação entre os 

emissores e receptores da mensagem quando houver comunhão entre esses indivíduos 

(COUTO, 2009, p. 36). A comunhão é “a solidariedade que garante a conexão entre os 

indivíduos que ocupam o mesmo espaço” (GAIO, 2017, p.108) ou seja, é o 

compartilhamento de interesses comuns que culmina com a interação comunicativa.  

Sobre a interação comunicativa, cabe salientar que os elementos que integram a 

Ecologia da Interação Comunicativa são o falante, o ouvinte, um ambiente onde a 

interação ocorre e um assunto sobre o qual a comunicação se dá (COUTO, 2016a). Sob 

esses princípios básicos, conforme a solidariedade entre os falantes aumenta, as inter-

relações se aprofundam resultando em redes comunicativas, muitas vezes, 

caracteristicamente densas que tendem a preservar a variedade linguística ou as 

variedades linguísticas em questão.  

Em suma, língua e ambiente estão interligados sobremaneira que muitos fatores 

sobre variedades linguísticas têm a ver com o espaço/território de algum modo. Couto 

(2009, p. 50) enfatiza que 
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tudo tem a ver com espaço. Assim, populações se deslocam (conceito espacial) 

para o território de outra população. A co-presença no espaço leva à interação 

entre dois povos/línguas, que pode levar a um estado de comunhão que, por 

seu turno, poderá resultar em comunicação. 

 

 

O engajamento e comunhão dos falantes levam à formação de redes sociais que 

também se associam com fenômenos linguísticos diversos tais como language shift, code-

switching, code-mixing, mudança linguística, etc., uma vez que suas características e 

densidade podem explicar uma tendência à manutenção do vernáculo ou o seu abandono 

em detrimento de línguas com status maioritário, relacionando língua e identidade dos 

falantes com o sentido de pertencimento e engajamento a determinados grupos.  

As redes sociais são construídas por indivíduos com interesses comuns: nos 

termos de Bortoni Ricardo (2014, p. 130) “ uma rede é concebida como o conjunto de 

vínculos de qualquer tipo que se estabelecem entre as pessoas de um grupo” e, através de 

seu estudo, é possível estabelecer as relações entre a densidade comunicativa e a 

diversidade linguística.  

O estudo de rede sociais permite ao pesquisador realizar análises sociolinguísticas 

relacionadas com o reforço normativo que algumas redes têm a capacidade de operar, 

uma vez que, “as redes de tessitura miúda associam-se à preservação de linguagem 

minoritária e não padrão, enquanto as redes abertas são marcadas por preferência pela 

linguagem culturalmente dominante ou suprarregional” (BORTONI-RICARDO, 2011, p. 

100).  

Nos termos de Bortoni- Ricardo (2014, p. 131) “a Sociolinguística valeu-se do 

paradigma de redes para aprimorar a definição de uma comunidade de fala”. Dessa 

maneira, podemos perceber as redes sociais como parte constituinte do Ecossistema 

Linguístico, pois compõem os diversos segmentos na constante teia de inter-relações 

formadas por esse ecossistema onde, sem dúvida, a proximidade espacial viabiliza a 

convergência linguística. Neste sentido, a comunidade de fala começa a ser percebida 

“como matriz de repertórios de códigos, ou estilos de fala (...), e para isso torna-se muito 

útil o levantamento de redes sociais, levando em conta a localidade comum e a interação 

primária” (BORTONI-RICARDO, 2014, p. 131). Ainda segundo a referida autora, 

justamente através dos estudos de redes sociais que a Sociolinguística começou a 

compreender de maneira mais pormenorizada o porquê da manutenção ou mudança de 

variedades de pouco prestígio em relação à influência da norma padrão. Cabe destacar 

também, nos termos de Coelho et al. (2015, p. 68) que, 
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uma análise sociolinguística baseada em redes sociais procura captar a 

dinâmica dos comportamentos interacionais dos falantes e possibilita o estudo 

de pequenos grupos sociais, como grupos étnicos minoritários, migrantes, 

populações rurais etc., favorecendo a identificação das dinâmicas sociais que 

motivam a mudança linguística.    

 

 

Labov (2008 [1972]), por exemplo, logrou elucidar através de suas pesquisas 

como grupos específicos orientavam seu modo de falar em relação ao status, enquanto 

outros preservavam o uso do vernáculo local por estarem mais inseridos nas estruturas 

sociais de suas comunidades. Isso teria relação com o que Milroy (1980) chamou de redes 

sociais de tessitura miúda e redes de tessitura esparsa, pois aquelas reforçariam a pressão 

normativa, preservando a cultura e valores locais, enquanto essas tenderiam a exercer 

menos pressão sobre os falantes, podendo levá-los a um deslocamento de uso de sua 

língua em detrimento de outras também usadas na mesma localidade: em decorrência da 

configuração das redes sociais, os falantes podem abandonar uma variedade linguística 

em detrimento de outra que possua um status maior.  

Ainda destacando o papel importante do ambiente em relação às línguas, cabe 

evidenciar que diversos fenômenos do CL decorrem da relação axiomática estabelecida 

entre língua e espaço/território. Dessa relação podem advir línguas duomistas, que 

possuem gramática de uma fonte e vocabulário de outra, línguas reestruturadas como o 

inglês vernáculo negro americano, línguas indigenizadas que entram no território através 

de pessoas cultas até chegar em todas as camadas sociais, bem como pidgins, crioulos, 

outras línguas e outros fenômenos de contato (COUTO, 2009).  

Cabe salientar que, além da Ecolinguística, outros ramos da linguística também 

estudam a relação evidente entre língua e ambiente tais como a Dialetologia, a 

Geolinguística, a Crioulística e a Linguística de Contato. A dialetologia, por exemplo, 

visa  

 

(i) descrever, nos espaços geográficos recobertos por uma determinada língua 

ou por um conjunto de línguas, fatos característicos; (ii) qualificar, do ponto 

de vista social, as ocorrências registradas e; (iii) examiná-las na perspectiva do 

tempo a que estão submetidas (CARDOSO, 2016, p. 13). 
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A Geolinguística – área do conhecimento que alia a dialetologia tradicional à 

sociolinguística (MONTEAGUDO, 2011) – foca na construção de mapas ou cartas 

geográficas com base em dados linguísticos identificados espacialmente, ou seja, a 

pesquisa advém da definição de uma área a ser analisada, bem como os falantes a serem 

investigados. Os atlas linguísticos provêm justamente dos estudos dessa área que 

relacionam características linguísticas com a situação geográfica.  

Em suma, quando tratamos de CL, lidamos também de alguma forma com 

questões de ambiente/território. Nossa pesquisa, por exemplo, utiliza o território como 

uma variável relevante na análise e descrição da variedade investigada. Com isso, nosso 

recorte de investigação tem como foco principal sujeitos nipobrasileiros que tenham 

crescido em alguma cidade do estado de São Paulo e/ou Rio de Janeiro, assim como 

japoneses que tenham crescido no Japão e não possuam conhecimento de português do 

Brasil.  Essas variáveis estão intrinsecamente relacionadas com a pesquisa que realizamos 

e as descrições pósteras sobre a koroniago. 

 

3.3. Língua e variação  

 

Primeiramente, precisamos assentir que as línguas não são estruturas acabadas 

isentas dos fenômenos da variação e mudança, assim como devemos considerar que existe 

uma relação imanente entre a língua que falamos, a sociedade em que vivemos e os grupos 

sociais que pertencemos.  

Ao falarmos de variação, precisamos elucidar as diferenças entre os termos 

variedade, variação, variável e variante que, muitas vezes, são usados de maneira 

imbricada, mesmo entre os estudiosos de linguagem.  

Segundo Coelho et al. (2015, p. 14) “damos o nome de variedade à fala 

característica de determinado grupo” que pode ser analisada através de critérios diversos 

tais como geográficos, sociais, ocupacionais, etc. Já a variação linguística seria o 

fenômeno em que duas formas ocorrem na mesma conjuntura com o mesmo valor 

representacional sem comprometer o funcionamento adequado da língua (COELHO et. 

al. op. cit.). Sobre a variação linguística é necessário acrescentar que, além de ser 

intrínseca às línguas naturais e não comprometer o mútuo entendimento dos falantes, 

carrega significados sociais, perpassando, em muitos casos, o próprio significado 

referencial/representacional que veicula. 
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Em relação à diferença entre os termos variáveis e variantes, Coelho et. al. (2015, 

p. 17) destacam que “comumente chamamos de variável o lugar na gramática em que se 

localiza a variação” e as variantes seriam “as formas individuais que disputam pela 

expressão da variável”. Para Monteagudo (2011, p. 19) variáveis seriam “unidades de 

qualquer plano do sistema gramatical (fônico, morfológico, sintático...) que apresentem 

realizações diferentes” e uma variante seria “um elemento linguístico que se encontra em 

concorrência com outro ou outros, representando cada um deles realizações alternativas 

de uma mesma unidade”. De uma maneira exemplificada, Coelho et. al. (op. cit., p. 17) 

usam o caso da variação na língua portuguesa entre os pronomes pessoais “tu” e “você” 

para ilustrar as diferenças entre os termos supracitados, sobrelevando que a variável em 

questão seria a “expressão pronominal de segunda pessoal do singular” e as variantes 

seriam “as formas individuais que disputam pela expressão da variável – no caso, os 

pronomes ‘tu’ e ‘você’”.  

A variação linguística permite ser analisada em diferentes níveis linguísticos: pode 

ser observada tanto de dentro da língua como a variação lexical, fonológica, morfológica, 

sintática, discursiva, como fora desta nos casos da variação geográfica, social, estilística, 

etc. Essas forças que agem dentre e fora da língua que levam à variação são chamadas de 

condicionadores e estão intimamente relacionadas à escolha das variantes, uma vez que 

levam o falante a eleger e delimitar quais são os contextos mais adequados para o uso das 

variantes em questão. Além disso, os condicionares permitem ao investigador descrever 

a variação linguística através de critérios específicos, conduzindo o trabalho do linguista 

em relação ao caminho a seguir na pesquisa e na dimensão de análise. 

Lançamos mãos novamente dos estudos de Labov (2008 [1972]) para exemplificar 

os possíveis caminhos no estudo da variação: o autor logrou estabelecer em sua 

investigação na ilha de Martha’s Vineyard a relação de condicionadores extralinguísticos 

com a variação linguística investigada. Em sua observação, o sociolinguista percebeu que 

a oposição dos ditongos /ay/ e /aw/, articulados de maneiras diferentes entre os falantes 

pesquisados, estava relacionada com a noção de pertencimento de grupo e identidade: os 

indivíduos que se identificavam mais com a ilha e desejavam marcar sua identidade local 

em relação aos turistas centralizavam mais os ditongos supracitados, deixando clara a 

relação entre o contexto social de enunciação, identidade e atitude linguísticas.  

Segundo Le Page e Tabouret-Keller (1985, p. 180-181) os falantes combinam 

elementos linguísticos de maneira que conseguem construir modelos interacionais que 

permitem a aproximação dos grupos com os quais, em diferentes ocasiões, desejam ser 
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identificados e/ou distanciados/diferenciados. Os referidos autores fazem uma analogia 

comparando os falantes a “camaleões linguísticos”, pois moldar o discurso de acordo com 

a identidade que se deseja salientar é prática constante do uso linguístico cotidiano.     

O sistema linguístico comporta a variação sem grandes problemas uma vez que, 

apesar de heterogêneo e eminentemente variável, possui regras categóricas que não 

permitem que a mudança aconteça sob o caos. Isso explicaria, por exemplo, o porquê da 

maioria das variedades não comportarem alterações drásticas no nível sintático: no caso 

da koroniago, percebemos que é notória a variação no nível lexical, já que a ordem 

sintática da língua japonesa e da língua portuguesa (línguas motoras na situação de CL) 

é demasiadamente diferente.  

Em japonês a ordem sintática prototípica é SUJEITO + 

COMPLEMENTOS/PREDICADOS + VERBO, enquanto em português temos SUJEITO 

+ VERBO + COMPLEMENTOS/PREDICADOS. Essa discrepância inviabiliza, de certo 

modo, que alterações drásticas ocorram no sistema sintático da variedade originada, já 

que mudanças nesse nível acarretariam frases consideradas agramaticais108 por qualquer 

falante nativo de ambas as línguas em questão. Assim, como salientam Coelho et al. (op. 

cit. p. 63) “a competência linguística do falante envolve o domínio para lidar com a 

heterogeneidade do sistema” e lidar com essa heterogeneidade significa saber até onde é 

possível ir ou não no uso da língua de maneira diversificada.  

Até mesmo aprendizes brasileiros de japonês como língua estrangeira dificilmente 

produziriam mudanças extremas de ordem sintática ao falar frases básicas nessa língua 

alvo, uma vez que o sistema linguístico da língua japonesa não aceitaria como gramatical 

ou inteligível a construção de enunciados que tivessem como modelo a ordem sintática 

da língua portuguesa. Vejamos no exemplo que segue como ficaria uma frase em japonês 

que usasse como padrão a ordem sintática do português: 

 

 

 

 

 

 
108  “Uma sequência de palavras é agramatical quando não respeita as regras gramaticais do sistema 

linguístico, do conhecimento internalizado de que dispõe o falante” (PETTER, 2003, p. 22).  
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Quadro 16. Exemplo de frases em português e japonês: ordem sintática 

Modelo de frase em língua portuguesa: EU SOU BRASILEIRO 

Modelo de frase em língua japonesa 

seguindo a ordem sintática prototípica do 

português: 

私はですブラジル人  (Watashi 

desu 109  burajirujin) – Frase 

agramatical em japonês uma vez que 

foi seguida a ordem sintática da 

língua portuguesa.   

Frase gramatical em língua japonesa: 私はブラジル人です(Watashi wa 

burajirujin desu) 

Fonte: o autor (2020) 

 

No subcapítulo seguinte trataremos mais detalhadamente sobre a variedade 

linguística investigada, sobrelevando alguns aspectos relevantes da variação linguística 

que exemplificam de maneira evidente seu caráter ordenado e não caótico. Destacamos 

que compreender de maneira mais notória uma variedade linguística e o fenômeno da 

variação, ajuda a combater, de certa maneira, a estigmatização, preconceito e 

discriminação linguística, tão intimamente enraizados na tradição gramatical e normativa 

demasiadamente difundida no ensino brasileiro de línguas ao longo de sua história.  

 

 

3.4. A koroniago: uma coiné nipobrasileira  

 

O vocábulo koroniago ou, nos termos de Ota (2009) koronia-go,  em sua própria 

formação morfológica já expressa de maneira categórica o que vem a ser essa variedade 

linguística: a palavra é formada pelo termo “colônia”, originado da língua portuguesa do 

Brasil e amoldado através do processo fonológico de epêntese para permitir ser grafado 

em língua japonesa, transformando-se em “koronia” (コロニア110), assim como pelo termo 

“go” (語111), cujo significado em língua japonesa é “língua”, dando origem a palavra 

“koroniago” (コロニア語) – a língua da colônia japonesa no Brasil.  

 
109 Verbo “ser/estar” em japonês. 
110 Termo escrito em katakana.  
111 Termo escrito em kanji. 
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De acordo com Ota (op. cit. p. 51) “Koronia-go é considerado (ibid.) uma variante 

da língua japonesa, em que se vê claramente a interferência do português, desde a adoção 

dos empréstimos lexicais até a mudança de códigos”, ou seja, mostra-se saliente desde o 

uso de vocabulários específicos, até fenômenos estilísticos como o code-switching. Para 

Paiva (2011, p. 24) a koroniago seria um dialeto nipo-brasileiro que reflete as diferenças 

dos dois mundos dos imigrantes/falantes: o Brasil e o Japão. Optamos por chamá-la de 

variedade linguística, uma vez que, a palavra dialeto vem sendo usada ao longo de sua 

existência com sentido negativo e carregada de preconceitos existentes na relação entre 

línguas maioritárias e minoritárias. A dicotomia entre língua padrão e língua não-padrão 

constitui-se numa problemática bastante discutida pelos linguistas modernos, 

principalmente no que concerne ao preconceito linguístico que emana muitas vezes da 

compreensão equivocada entre tal oposição. Para Milroy (2011, p. 55) “ de fato, a 

dicotomia padrão/não padrão deriva, ela mesma, de uma ideologia – ela depende da 

aceitação prévia da ideologia da padronização e da centralidade da variedade padrão” 

cujo resultado, muitas vezes, seria a criação de um entendimento dos falantes de uma 

forma de língua “adequada”, “precisa”, que foge do caos linguístico e é centrada na 

ideologia da correção: “ o impulso rumo à uniformidade, como vimos, tem objetivos 

sociais e econômicos” e, diante dessa ideologia “os dialetos se tornam (...) satélites que 

têm órbitas em distâncias variadas em torno de um corpo central – o padrão” (MILROY, 

op.cit., p. 56-57).    

Mase (1987) destaca que a koroniago originou-se de um processo de 

homogeneização necessário para a comunicação entre os imigrantes japoneses no 

território brasileiro, já que nosso país recebeu famílias de diferentes províncias japonesas 

onde a diversidade dialetal era profunda. Provavelmente, essa configuração sui generis 

da imigração nipônica para o Brasil propiciou a formação de uma variedade linguística 

bastante perceptível, já que a maioria dos outros países do mundo que também recebeu 

imigração do Japão em grande escala na mesma época limitou-se em aceitar imigrantes 

somente de regiões específicas, temendo que os diferentes climas do país nipônico 

pudessem ser um empecilho para a adaptação dos japoneses nos países onde iriam servir 

de mão de obra para trabalhos diversos, principalmente os ligados à agricultura e 

industrias112.  

 
112 Cf. Capítulo 1 – Língua, Território e imigração. 
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As modificações ocorridas na língua dos imigrantes foram diversas: muitas 

palavras novas se originaram do CL com a língua portuguesa; diferenças dialetais 

marcantes sofreram neutralização em detrimento das formas mais usadas ou que 

possuíam mais prestígio; diferenciadores linguísticos de gênero masculino e feminino na 

fala dos imigrantes foram sendo apagados ao longo do tempo, bem como as formas de 

tratamento que conferiam traços de polidez, respeito e modéstia (keigo - 敬語) foram 

desaparecendo em detrimento de uma língua mais prática e sucinta (OTA, 2009).   

Como salientam Ota (2009) e Doi (2002), a koroniago mostra-se evidente nas 

produções escritas dos imigrantes nipobrasileiros em jornais, obras literárias e haicais113 

produzidos nas comunidades nipônicas espalhadas em nosso país, bem como na 

conversação típica do dia a dia no seio familiar. A referida variedade linguística também 

mostra-se perceptível em livros didáticos para o ensino de língua japonesa no Brasil, 

produzidos em sua maioria no estado de São Paulo, como a coleção “Curso Básico de 

Língua Japonesa”, da Aliança Brasil-Japão de São Paulo que constitui parte integrante de 

nosso levantamento de léxico da koroniago para a construção dos pré-testes e testes 

definitivos de inteligibilidade114. 

Ainda valendo-nos de Ota (op.cit.), podemos evidenciar que a manifestação da 

variedade investigada ocorre em diferentes maneiras e níveis na linguagem dos 

nipobrasileiros: observamos empréstimos oriundos do contato com o português, 

principalmente de coisas típicas de nosso país; uso de vocabulários técnicos com origem 

da língua portuguesa, uma vez que em língua japonesa os termos são formados por 

combinações complexas de caracteres; construções de verbos compostos, mesclando 

parte em português e parte em japonês; code-switching (alternância de códigos) na fala 

cotidiana entre os indivíduos da mesma comunidade ou família, já que para transitar entre 

línguas diferentes, tanto o falante como o ouvinte precisam compartilhar dos códigos 

usados.  

Com o intuito de ilustrar algumas das ocorrências citadas anteriormente, 

lançaremos mãos do trabalho de pesquisa levado a cabo por Ota (op. cit.) em comunidades 

nipobrasileiras rurais situadas no estado de São Paulo: A comunidade Fukuhaku-Mura e 

 
113  Segundo Goga (1988) “Os japoneses possuem uma forma elementar de arte, mais simples ainda que a 

nossa trova popular: é o haicai, palavra que nós ocidentais não sabemos traduzir senão com ênfase, é o 

epigrama lírico. São tercetos breves, versos de cinco, sete e cinco pés, ao todo dezessete sílabas. Nesses 

moldes vazam, entretanto, emoções, imagens, comparações, sugestões, suspiros, desejos, sonhos... de 

encanto intraduzível”. 
114 Cf. Capítulo 4 – Metodologia de investigação. 
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Aliança. A primeira localidade encontra-se a 74 km da capital do estado, na região 

noroeste, enquanto a segunda se localiza a 580 km, na divisa com o estado do Mato 

Grosso do Sul. No projeto, os informantes responderam a questionários, bem como foram 

gravados em entrevistas dirigidas, numa segunda fase de aplicação do mesmo. Através 

das transcrições de áudio, Ota (op. cit.) pôde levantar uma série de análises em relação à 

manifestação da koroniago, esmiuçando algumas premissas valiosas para os estudos 

dessa variedade, como compendiadas a seguir:  

 

 

Quadro 17. Exemplo de uso da koroniago: Caso 1 

Caso 1: “- Mettani tabenaidesune panwane churrascono tokiwane onigiriga 

attarane(…) 

(JD, nissei, I, 57, p. 37)”. 

Tradução: “[quase não como, sabe, o pão, quando fazem churrasco, se tiver bolinho 

de arroz, sabe?]”. 
Fonte: Ota (2009, p. 52) 

 

No caso acima, o falante usa a palavra “churrasco” em português, no meio de sua 

enunciação em japonês, ao invés de utilizar a palavra correspondente usada pelos 

japoneses do Japão em sua fala cotidiana para designar tal termo que seria “baabekyuu 

(バーベキュー)”. Ota (2009) classifica tal caso como “empréstimo lexical da língua 

portuguesa”, já que apenas uma palavra foi usada no lugar de outra. 

 

 

Quadro 18. Exemplo de uso da koroniago: caso 2 

“E ano ortopedista itta toki no ano raio X tottara ano...are datte bico-depapagaio 

ga deterutte iu wake, né. ?] (EU, nissei, I, 54, p. 19)”. 

Tradução: “[E então, quando fui ao ortopedista e tirei o raio X, então...aí falaram que 

tinha bico de papagaio, sabe?]”. 
Fonte: Ota (2009, p. 53) 

 

Nesse exemplo, o falante usou palavras em língua portuguesa, “ortopedista”, 

“bico de papagaio” e “raio X”, no lugar dos referidos termos em japonês, pois, como 

afirma Ota (op. cit. p. 53) “são termos relativos à medicina e seus correspondentes em 
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japonês115 [...] não fazem parte da linguagem do cotidiano, e portanto a informante parece 

complementar a fala com os termos que lhe são mais familiares em português.” 

 

 

Quadro 19. Exemplo de uso da koroniago: caso 3 

“- Sono móveis gane...kazaidôguwo entregashitekita toiu kara mâ mulherga 

ima chotto (JD, nissei, I., 57, p. 21)”. 

“[(...) Esses móveis, sabe?...como veio falar que vieram entregar os móveis, a 

minha mulher (...)]”. 
Fonte: Ota (2009, p. 54) 

 
 

Na fala transcrita no caso 3, nota-se que há o uso de palavras em língua portuguesa 

e, em seguida, o falante utiliza seu equivalente em língua japonesa – móveis = 

kazaidôguwo”. Além disso, o informante opta por usar a palavra “mulher” em português 

ao invés de alguma palavra correspondente em língua japonesa. Ota (2009) destaca que 

essa transição entre línguas é comum na fala dos informantes uma vez que eles transitam 

entre ambas as línguas no seu dia a dia, bem como demarcam sua identidade através dessa 

alternância de códigos, sobrelevando suas atitudes e pertencimento em relação aos grupos 

aos quais pertencem e desejam evidenciar fidelidade.   

 

 

Quadro 20. Exemplo de uso da koroniago: caso 4 

“- ...kazaidôguwo entregashitekita toiu kara (...)” (JD, nissei, I., 57, p. 21)”. 

 Tradução: “[como veio falar que vieram entregar os móveis,] (JD, nissei, I., 57, p. 

21)” . 
Fonte: Ota (2009, p. 53) 

 

No caso quatro é possível perceber o uso do verbo composto “entrega shite kita” 

que mescla palavras em português e japonês. Na língua japonesa muitos verbos são 

formados através do verbo “suru  (する)” que significa “fazer”, justapondo um substantivo 

com o referido verbo, ou seja, se quisermos usar o verbo “viajar”, juntamos o substantivo 

viagem “ryokou (旅行)” ao verbo fazer “suru  する” resultando no verbo “viajar”, 

literalmente “viagem fazer’: “ryokou suru (旅行する)”. No caso acima, o falante criou o 

 
115 Termos correspondentes em japonês: “seikeigeka” (整形外科), “kotsuzou shokutai” (骨増殖体) e 

“rentogen” (レントゲン).  
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verbo composto “veio fazer a entrega” com os verbos “shitekita”, provenientes de suru 

(fazer), na sua forma composta, em conjunto com o passado de “kuru (来る) (vir)”, ou 

seja, “kita” (veio), mais a adição da palavra de língua portuguesa “entrega”, resultando 

em “entrega shitekita”: veio fazer a entrega. 

Assim como sobrelevam Ota (2009) e Gardenal (2008) a formação de verbos 

compostos como o exemplo supracitado, utilizando-se do verbo “suru” (fazer) com um 

substantivo é muito comum na fala dos nipobrasileiros, uma vez que, transitar entre as 

línguas faladas constitui-se num marcador de identidade desses sujeitos. Cabe acrescentar 

que, em nossa coleta de dados (detalhada no capítulo 4 deste trabalho), esse tipo de 

formação verbal também se mostrou saliente nos materiais analisados, escritos por 

nipobrasileiros, bem como na fala dos sujeitos analisados em nossa observação de campo 

para nosso trabalho de dissertação de mestrado116: nas redes sociais investigadas na 

referida pesquisa, notamos claramente o uso de verbos compostos como o salientado 

acima, assim como pudemos perceber fenômenos como alternância de códigos – 

português e japonês – e ocorrências relacionadas à prosódia das línguas usadas, uma vez 

que os falantes ao transitar entre os códigos utilizados mudam naturalmente a entonação 

das palavras para não afetar a pronúncia nas línguas utilizadas117.   

Ademais dos casos supracitados, Ota (op. cit. p. 54) destaca que é possível 

observar traços de dialetos regionais do Japão na fala de muitos informantes 

nipobrasileiros, mesmo podendo afirmar que a maioria desses falantes possui como 

marca principal em sua comunicação a “[...] predominância da fala pautada na língua 

comum (kyôtsûgo)118”. Com base na mesma autora, citaremos alguns dos casos relevantes 

de traços de fala regional no uso da koroniago, observados nas investigações que a 

pesquisadora levou a cabo nas comunidades nipobrasileiras analisadas, exemplificados 

de maneira compendiada no quadro que segue:  

 

 

 

Quadro 21. Traços de fala regional na koroniago 

1. “- Watchi (EU, nissei, I, 54, p. 1) [eu]”.  

2. “De shitoride ikiyottan’yone. (EU, nissei, I, 54, p. 19) [E ia sozinha, sabe?]”.  

 
116 Cf. Carlos Neto (2016).  
117 Cf. Carlos Neto (2016, p. 154).   
118 Nos termos de Ota (2009, p. 56) o kyôtsûgo é um “termo usado em contraposição a dialetos (hôgen), e 

se baseia na língua de Tóquio”.  
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3. “- Jiichan bâchan ga ottakarane. (MM, issei, I, 53, p.9) [Porque estavam o 

avô e a avó.]”.  

4.   “- Dakara rimeirano kuikiyaro are?” (MT, issei, I, 86, p. 4) [Então, deve ser 

na região 

de Limeira, não?]”.  

Fonte: Ota (2009, p. 54) 

 

No exemplo de número um, notamos que a informante usa o pronome pessoal de 

primeira pessoa do singular “watchi” (EU), característico de algumas partes da região 

leste do Japão, usado principalmente por mulheres. Na região de Tóquio, por exemplo, o 

mesmo pronome é pronunciado “watashi (私)”, pela maioria dos falantes dessa região, 

possuindo também suas variações – “boku (僕)” e “Ore (俺)” – que denotam informalidade, 

bem como diferença de gênero masculino e feminino. 

No exemplo de número dois, verificamos que há o uso do verbo “iku (行く) – ir”, 

adicionado ao verbo auxiliar “yoru (よる)”, no tempo passado (ikiyottan) – característicos 

da região oeste do Japão, funcionando, assim, como um substituto ao auxiliar IRU (いる), 

usado na língua japonesa considerada “padrão” em conjunto com o verbo na forma TE: 

TE IRU (ている).  

No exemplo de número três, percebemos o uso do verbo “Oru (居る)” com o 

sentido de “estar, existir” para pessoas, caracterizador de dialetos do Japão no lugar do 

uso de “iru (いる)”, presente no kyôtsûgo, na região de Tóquio. Já na ocorrência de número 

quatro, notamos o uso do marcador de expressão e ênfase na fala “yarou (やろう)” típico 

da região oeste do arquipélago, enquanto no japonês considerado padrão, os falantes 

utilizam no lugar do referido marcador o termo “darou (だろう)”.  

Além dos casos supracitados, compendiados através do trabalho de Ota (2009, p. 

54), a autora também exemplifica o fenômeno de CL denominado code switching, usando 

vários exemplos ocorridos durante a entrevista com os nipobrasileiros investigados, 

salientando que tal fenômeno é “bastante frequente entre os nisseis119, que dominam as 

estruturas das línguas japonesa e portuguesa”, sobrelevando que é comum entre esses 

 
119 Descendentes de japoneses de segunda geração. 
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sujeitos “(...)recortarem as estruturas sintáticas de uma língua, juntando-as às da outra” 

como no caso a seguir:  

 

 

Quadro 22. Exemplo de uso da koroniago: recorte de estruturas sintáticas 

- Brasil no hooga nukukute, não tem jishin, não tem taifû, não tem essas coisa tudo, 

ah, para morá é Brasil mesmo, que é, ah, nô atatakai dashi, né, mo kokoga ii, tte.” 

(EU, nissei, I, 54, p. 15). 

Tradução: [Brasil é mais quente, não tem terremoto, não tem tufão, não tem essas coisas 

todas, ah, para morar é Brasil mesmo, que é, enfim, é quente, e dizia que era melhor 

aqui.]. 
Fonte: Ota (2009, p. 54) 

 

 Os casos minuciados por Ota (2009) desvelam a coocorrência das estruturas das 

duas línguas envolvidas na fala dos indivíduos investigados – o japonês e o português. 

Além disso, há casos de falas de alguns informantes que expressam um teor redundante, 

principalmente no discurso indireto, pois a ordem sintática nas línguas usadas, nesse tipo 

de sentença, é bem inversa, sendo necessária a repetição ao alternar entre os códigos, 

como exemplificado pelo caso a seguir:  

 

 

Quadro 23. Exemplo de redundância ao alternar entre códigos na fala de nipobrasileiros 

Ele fala assim: “Eu não. Pra ser peão lá, não vou não, eu tenho uma casa para morar, 

tem comida prá comer, pra mim tá bom.”, te iu wake [diz assim]120. (EU, nissei, I, 54, 

p. 21). 
Fonte: Ota (2009, p. 55) 

 

Percebemos, também, assim como nossa investigação desvela, que o uso do léxico 

mostra-se saliente e de demasiada importância para o estabelecimento da identidade do 

falante e pertencimento ao grupo no qual está inserido – o próprio fenômeno de alternar 

códigos ocorre em conformidade com a identidade fluida dos indivíduos e sua 

necessidade de salientar sua atitude de fidelidade ao grupo étnico ao qual pertence. A 

alternância ocorre de maneira natural, regida, de certa maneira, pelo fato do falante saber 

que o ouvinte compreende ambas as línguas e/ou pertence ao mesmo grupo étnico: no 

caso das transcrições de áudio usadas, a pesquisadora, Junko Ota, também é 

 
120 Tradução em português do termo usado anteriormente em japonês. 
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nipobrasileira, compartilhando, de certa forma, dos mesmos códigos usados pelos 

falantes entrevistados.  

Com tudo que esboçamos neste capítulo podemos dizer que a variedade estudada, 

a Koroniago, é mais do que uma variedade linguística nascida do CL entre a língua 

japonesa e a língua portuguesa: ela é uma língua que desabrocha no contexto imigratório 

brasileiro, carregando tanto em sua denominação, quanto em sua manifestação, 

características primordiais para desvelar a importância e o caráter sui generis da formação 

linguístico-identitária dos imigrantes japoneses e seus descendentes em nosso país. 

Ademais, essa variedade linguística é considerada “(...) como um recurso para uma 

comunicação eficiente entre as pessoas de diferentes gerações da família ou da mesma 

comunidade, proficientes ou não em língua japonesa, assim como um recurso para a 

manutenção do japonês” (OTA, op. cit., p. 55). Essa assertiva de Ota, destaca de maneira 

sensata um dos principais aspectos da koroniago: essa variedade é resultado da 

acomodação e convergência linguística pelas quais diferentes variedades do japonês do 

Japão passaram ao longo do contato dos imigrantes nipônicos em terras brasileiras e, 

dessa forma, essa coiné nipobrasileira se tornou uma ferramenta eficaz que permite aos 

nipobrasileiros, mesmo de maneira simples, manter sua variedade linguística do país de 

origem em conjunto com a língua do país de acolhida/residência e, ao mesmo tempo, 

evidenciar sua identidade híbrida, bem como manter suas origens e características 

culturais.  
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4. METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO 

 

タツーあな 

ふさぎて カフェー 

積
つ

み落
お

とす 

 

Depois de tapar 

O buraco do tatu 

A colheita do café 

(Shûfûshi Ôkuma)121 

 

Neste capítulo discorreremos sobre nossa metodologia de investigação, 

explicando o pré-teste e o teste definitivo de inteligibilidade, bem como a seleção dos 

participantes da pesquisa, sobrelevando as variáveis relevantes para o nosso estudo. 

Explicaremos a coleta de dados, a aplicação dos instrumentos de pesquisa, a seleção dos 

vocábulos usados nos testes, pontuando os resultados mais importantes para nossa 

pesquisa em cada um dos três grupos de informantes investigados: os nipofluminenses, 

os nipopaulistas e os japoneses.  

Nossa pesquisa intentou realizar as investigações necessárias evitando, sempre 

que possível, a indução causada pelo pesquisador em entrevistas diretas, como gravação 

de áudio e/ou vídeo. Levando isso em consideração, escolhemos o questionário 

sociolinguístico como método de investigação para atingirmos os objetivos gerais e 

específicos de nosso trabalho, entendendo questionário nos termos de Gil (2002, p. 115) 

como “um conjunto de questões que são respondidas por escrito pelo pesquisado”. Como 

salientam Lakatos e Marconi (2003, p. 201-202), as vantagens da utilização dos 

questionários nas pesquisas acadêmicas residem no fato de que um questionário 

 

Atinge grande número de pessoas simultaneamente; abrange uma extensa área 

geográfica; economiza tempo e dinheiro; não exige o treinamento de 

aplicadores; garante o anonimato dos entrevistados, com isso maior liberdade 

e segurança nas respostas; permite que as pessoas o respondam no momento 

em que entenderem mais conveniente; não expõe o entrevistado à influência 

do pesquisador; obtém respostas mais rápidas e mais precisas; possibilita mais 

uniformidade na avaliação, em virtude da natureza impessoal do instrumento; 

obtém respostas que materialmente seriam inacessíveis. 

 
121  Disponível em: http://www.nippobrasil.com.br/zashi/2.haicai.mestres/067.shtml. Acesso em: 29 jan. 

2020.  
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Através das questões levantadas no questionário buscamos também compreender 

um pouco sobre o conhecimento dos informantes relacionado ao termo koroniago, pois, 

compreender a relação que os falantes possuem com a variedade linguística que usam em 

seu dia-a-dia é extremamente relevante numa pesquisa de caráter sociolinguístico.  

Em relação ao teste de inteligibilidade, tanto para o pré-teste, quanto para o teste 

definitivo, construímos o referido instrumento de pesquisa com base em testes de 

inteligibilidade dialetal propostos por Casad (1974, 2005) com o intuito de distinguir 

grupos dialetais, esmiuçando sua proximidade ou distância. Para esse autor, a 

“inteligibilidade” seria o nível de entendimento de certa mensagem falada ou escrita. Com 

base nessa premissa, desenvolvemos o teste através do levantamento dos “traços de 

nipobrasilianidade” no léxico das obras escolhidas em nossa investigação. Chamamos de 

“traços de nipobrasilianidade” a manifestação da variedade investigada “koroniago” em 

qualquer nível linguístico. Contudo, em nossa investigação, nosso objeto de análise 

principal está no nível lexical, já que nosso recorte empírico focaliza a manifestação da 

variedade de contato pesquisada no vocabulário de livros escritos por nipobrasileiros. 

Nos subcapítulos que seguem esmiuçaremos o pré-teste, o questionário aplicado, 

bem como o teste definitivo de inteligibilidade, apresentando as variáveis relevantes e os 

dados mais importantes para o nosso estudo.  

 

4.1.  O pré-teste 

 

Dissertaremos, a partir de agora, sobre o pré-teste aplicado em nossa 

investigação122. Elaboramos um modelo de pré-teste para os informantes nipobrasileiros 

(nipopaulistas e nipofluminenses) e um modelo com poucas diferenças para os 

participantes japoneses.  

O pré-teste foi composto por um questionário simples e um teste de 

inteligibilidade que possuía 26 vocábulos levantados na coleção didática escolhida: o 

Curso Básico de Língua Japonesa (KURIHARA et al. 2006, 2007a, 2007b, 2007c, 2008a 

e 2008b). Nesse instrumento de pesquisa, procuramos salientar a origem dos sujeitos, 

idade, local onde foram educados, ou seja, onde cresceram e viveram a maior parte de sua 

vida, bem como sua geração de nikkei123, quando nipobrasileiros. 

 
122 Cf. Anexos 1 e 2. 
123 Japoneses nascidos e/ou erradicados fora do Japão e seus descendentes. 
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4.1.1. Os sujeitos 

 

A seleção dos sujeitos para o pré-teste seguiu os seguintes critérios:  

a) ser maior de 18 anos; 

b) Ser nipobrasileiro e ter crescido em alguma cidade do estado de São Paulo ou 

c) Ser nipobrasileiro e ter crescido em alguma cidade do estado do Rio de Janeiro ou 

d) Ser japonês e ter crescido no Japão, não possuindo conhecimento da língua portuguesa. 

Além dessas variáveis, a escolaridade e a geração de descendência dos nikkeis 

também constituíram informações relevantes para nosso estudo, uma vez que, poderiam 

relacionar-se com os resultados obtidos nos testes aplicados. Para encontrar esses sujeitos, 

realizamos algumas observações de campo em eventos realizados por 

Associações/Comunidades japonesas. Visitamos a Associação Nikkei do Rio de Janeiro 

– investigada em nossa dissertação de mestrado já citada anteriormente – bem como 

tivemos a oportunidade de ver de perto o evento Bunka-Sai da Associação Nipônica de 

Petrópolis. Participamos, também, de eventos nipobrasileiros na cidade de São Paulo, no 

bairro Liberdade – localidade conhecida por sua alta concentração de imigrantes 

japoneses e festividades nipônicas. Essas comunidades influenciam, inclusive, a 

arquitetura local, onde podemos visualizar jardins de estilo japonês, portais nipônicos, 

além das roupas típicas usadas pelos nipobrasileiros, tanto em eventos especiais, como 

em seu dia a dia nas Associações. As fotos mostradas anteriormente nos eventos que 

pudemos fotografar no estado do Rio de Janeiro exemplificam o que dizemos. Além delas, 

também podemos perceber a mesma ocorrência nas fotos que seguem:   

 

 

Figura 15.Portais de Entrada do Bairro Liberdade, São Paulo 

 
Fonte: Google124 

 
124  Disponível em: 

https://www.google.com/search?biw=1366&bih=576&tbm=isch&sa=1&ei=6uMgXt3xBb_O5OUPsdyM

gA0&q=Festival+Tanabata+Matsuri+no+Bairro+Liberdade%2C+S%C3%A3o+Paulo&oq=Festival+Tan
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Figura 16.Festival Bunka Sai de Petrópolis, RJ. 

 
Fonte: Lara Lemos fotografias 

 

 

Figura 17.Portal estilo japonês na Praça Riugi Kojima, São José dos Campos, SP. 

 
Fonte: Google125 

 

Os contatos realizados durante as festividades e observações de campo, 

permitiram que ampliássemos o número dos participantes, dentro dos critérios 

 
abata+Matsuri+no+Bairro+Liberdade%2C+S%C3%A3o+Paulo&gs_l=img.3...78878.78878..79324...0.0..

0.1049.1249.2-1j7-1......0....2j1..gws-wiz-

img.XodnqdKXUiM&ved=0ahUKEwjdjsvtlYnnAhU_J7kGHTEuA9AQ4dUDCAc&uact=5#imgrc=-

55Ypo42aVpFVM. Acesso em: 16 jan. 2020. 
125 Disponível em: https://www.google.com/search?biw=1366&bih=576&tbm=isch&sa=1&ei=0OQgXtP-

AurO5OUPqqCnyA0&q=Portal+estilo+japon%C3%AAs+na+Pra%C3%A7a+Riugi+Kojima%2C+S%C3

%A3o+Jos%C3%A9+dos+Campos%2C+SP.&oq=Portal+estilo+japon%C3%AAs+na+Pra%C3%A7a+Ri

ugi+Kojima%2C+S%C3%A3o+Jos%C3%A9+dos+Campos%2C+SP.&gs_l=img.3...1973.4000..4428...0.

0..0.105.220.1j2......0....1j2..gws-wiz-

img.....0.TQua6YKs87Y&ved=0ahUKEwjTpp7blonnAhVqJ7kGHSrQCdkQ4dUDCAc&uact=5#imgrc=

YlOEqQ5tFGj9_M. Acesso em: 16 jan. 2020.  
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estabelecidos, pois, uma vez realizado o contato com alguém importante da comunidade, 

como o presidente, o vice-presidente das Associações, ou coordenadores de grupos de 

atividades, tais como Taiko, oficina de Origami, secretárias de escolas de língua japonesa 

das Associações, etc., solicitávamos que esses sujeitos conseguissem outros indivíduos 

da comunidade que se interessassem em participar de nossa pesquisa.  

Na definição do universo da amostra, levamos em consideração as variáveis 

importantes para nossa investigação. Além disso, ao definir o tamanho da amostra nos 

embasamos na premissa de que “as pesquisas sociolinguísticas têm apontado que não há 

necessidade de amostras tão grandes como as usadas em outras pesquisas de natureza 

social (...)” (COELHO et al., 2015, p. 100). Para constituir as células sociais da amostra, 

devemos levar em consideração critérios relevantes como idade, escolaridade, sexo, 

região de origem e etnia.  

Quanto ao número da amostra, levamos em consideração o proposto por Coelho 

et. al. (op. cit. p.101): “o recomendado, em termos do número ideal de informantes, é de 

cinco por célula, de modo a garantir a representatividade da amostra;”. Como para nossa 

investigação as variáveis “região de origem e etnia” eram essenciais, distribuímos os 

informantes da seguinte maneira:  

 

 

Quadro 24. Distribuição dos informantes 

Nipopaulistas Nipofluminenses Japoneses – Japão 

PtNP1 PtNF1 PtJ1 

PtNP2 PtNF2 PtJ2 

PtNP3 PtNF3 PtJ3 

PtNP4 PtNF4 PtJ4 

PtNP5 PtNF5 PtJ5 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Usaremos as siglas do quadro anterior toda vez que formos dissertar sobre os 

sujeitos participantes do pré-teste, de maneira a não revelar os nomes desses informantes, 

como informado a eles antes de participarem da pesquisa. A sigla “Pt” significa “Pré-

teste” para conseguirmos diferenciar, posteriormente, os sujeitos usados na coleta de 

dados definitiva dos participantes do pré-teste para o levantamento de amostra.  Já “NP” 

significa “nipopaulistas”, “NF” nipofluminenses e “J” japoneses – que não possuem 
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conhecimento de língua portuguesa e residem no Japão. Destacamos que os japoneses 

foram contactados através de redes sociais e que passaram por um processo de triagem 

em que verificávamos se preenchiam as variáveis necessárias para nossa investigação. Os 

gráficos a seguir ilustram a distribuição dos informantes dentro das variáveis do estudo: 

 

 

Gráfico 1. Amostra total dos informantes do pré-teste 

 
Fonte: dados da pesquisa 

 

 

Em relação à faixa etária dos informantes, 1 informante (6%) se encontrava entre 

18 e 24 anos, 10 informantes (67%) entre 25 a 49 anos e 4 informantes (27%) acima de 

50 anos: 

 

 

Gráfico 2. Faixa etária dos informantes do pré-teste 

 
Fonte: dados da pesquisa 
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Outra variável importante para nossa pesquisa foi a geração dos nipobrasileiros 

investigados: japoneses e seus descendentes usam os termos issei, para descendentes de 

primeira geração, nissei, para segunda geração, sanssei para a terceira e ionssei para a 4ª 

geração. Como não selecionamos informantes abaixo de 18 anos, não trabalhamos, de 

modo geral, com a quarta geração. Em nosso pré-teste, dos 10 informantes 

nipobrasileiros, 1 informante declarou ser issei (10%), 4 informantes (40%) afirmaram 

ser nisseis e 5 informantes (50%) declararam ser sanseis:  

 

 

Gráfico 3. Geração dos informantes do pré-teste 

 
Fonte: dados da pesquisa 

 

 

Sobre a escolaridade dos informantes no pré-teste, incluindo os três grupos de 

informantes, 1 indivíduo (7%) possuía o Ensino Médio completo e 14 indivíduos (93%) 

o Ensino Superior completo:  

 

 

Gráfico 4. Escolaridade dos informantes do pré-teste 

 
Fonte: dados da pesquisa 
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Os informantes nasceram e cresceram em cidades dos estados de São Paulo, Rio 

de Janeiro e cidades do Japão, como explicitado no quadro e gráficos que seguem: 

 

 

Quadro 25. Cidade onde os informantes do pré-teste cresceram 

INFORMANTES CIDADE ONDE CRESCEU/PAÍS 

PtJ1 Chiba, Japão 

PtJ2 Fukuoka, Japão 

PtJ3 Fukuoka, Japão 

PtJ4 Chiba, Japão 

PtJ5 Miyagi, Japão 

PtNF1 Petrópolis, Brasil 

PtNF2 Rio de Janeiro, Brasil 

PtNF3 Rio de Janeiro, Brasil 

PtNF4 Rio de Janeiro, Brasil 

PtNF5 Petrópolis e Rio de Janeiro, Brasil 

PtNP1 São Paulo, Brasil 

PtNP2 São Paulo, Brasil 

PtNP3 São Paulo, Brasil 

PtNP4 Bauru, São Paulo 

PtNP5 São Paulo, Brasil 
Fonte: dados da pesquisa 

 

Gráfico 5. Cidade onde cresceram os informantes126 

 
Fonte: dados da pesquisa 

 
126 Destacamos que a soma dos informantes desse gráfico ultrapassa o número total de participantes uma 

vez que o informante NF5 cresceu em duas cidades diferentes: Petrópolis e Rio de Janeiro. 
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Em relação à variável gênero, 5 informantes (33%) dos informantes declararam 

ser do sexo/gênero feminino e 10 indivíduos (67%) do sexo/gênero masculino: 

 

 

 

Gráfico 6. Sexo/Gênero dos informantes no pré-teste 

 
Fonte: dados da pesquisa 

 As perguntas iniciais do questionário, bem como o teste de inteligibilidade, serão 

explorados nos subcapítulos que seguem.  

 

 

4.1.2. Os instrumentos de pesquisa 

 

O pré-teste aplicado foi composto por um questionário de identidade 

nipobrasileira (no caso dos informantes nipopaulistas e nipofluminenes) e um teste de 

inteligibilidade127. O questionário continha algumas perguntas que incluíam, tanto as 

variáveis básicas da pesquisa como idade, escolaridade, sexo/gênero, local onde o 

informante nasceu e cresceu, bem como a geração de nikkei, no caso dos nipobrasileiros. 

Além das perguntas relacionadas às variáveis da pesquisa, os questionamentos levantados 

foram os seguintes: 

1. 通っていた学校の正式名称は何ですか。  / Que escolas/institutos 

superiores frequentou?  

 
127 O teste de inteligibilidade aplicado em nossa investigação foi adaptado dos testes de inteligibilidade 

compostos por Casad (1974, 2005). 
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2. 日系人が話す日本語の何が最も変化したと思いますか。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

例）語彙、発音、文法   O que se modificou mais na língua japonesa falada 

pelos nikkeis (nipobrasileiros)? (p. ex. vocabulário, pronúncia, gramática)? 

3.  あなたの話す言語は時間とともに変化したと思いますか。そう思う

場合はどのように気づきましたか。  A sua língua modificou-se ao 

longo dos tempos? Se sim: como essa mudança é percebida? 

Para os informantes japoneses, a diferença no questionário reside na ausência das 

perguntas número 2 e 3, já que elas versavam especificamente sobre mudanças na 

variedade linguística nipobrasileira, assim como não havia a pergunta sobre a geração de 

nikkei, já que esses informantes não são descendentes.  

O pré-teste testou, também, o grau de inteligibilidade dos informantes em relação 

à variedade investigada128 através do teste de inteligibilidade criado com base em Casad 

(1974, 2005). Esse instrumento de testagem foi composto por vinte e seis vocábulos 

retirados da coleção “Curso Básico de Língua Japonesa”129, considerados em nossa 

análise como traços de nipobrasilianidade. Nesse instrumento de investigação, o 

informante era orientado a marcar com a letra X aquele vocábulo que não conseguisse 

compreender, dentre os vinte e seis léxicos selecionados.  

 

4.1.3. Resultados do pré-teste 

 

A seguir, dissertaremos sobre os resultados gerais do pré-teste que envolvem os 

instrumentos de pesquisa aplicados: o questionário e o teste de inteligibilidade. Através 

do questionário pudemos levantar as primeiras percepções sobre o tema investigado de 

maneira a conduzir o levantamento das hipóteses de nosso trabalho. Já o teste de 

inteligibilidade aplicado, incialmente, permitiu compreendermos, de modo geral, a 

saliência dos traços de nipobrasilianidade no material investigado, nos ajudando a buscar 

outra fonte de coleta de dados para ampliar o teste em nosso estudo.  

 
128 Cf. Anexo nº 1, item 4. 
129 Cf. Kurihara et al. (2006, 2007a, 2007b, 2007c, 2008a e 2008b). 
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4.1.3.1. Resultados do questionário 

 

Como afirmado anteriormente, no início do pré-teste, levantamos no questionário, 

além das variáveis e informações relevantes, algumas perguntas pertinentes ao nosso 

estudo.  

Em todos os três grupos de informantes, constava a pergunta sobre a variedade 

investigada: “O senhor (a) já ouviu falar da koroniago? Se sim, explique o que significa 

para você(コロニア語という言語についてお聞きになったことがありますか?”). Em relação a 

essa pergunta, do total de 15 informantes, 6 declararam nunca ter ouvido a palavra em 

questão (40%) e não saberem o que significa. O restante dos informantes, 9 indivíduos 

(60%) afirmaram conhecer o referido termo:  

 

 

 

Gráfico 7. Pergunta 1 do questionário 

 
Fonte: dados da pesquisa 

 

Em relação à pergunta “o que se modificou mais na língua japonesa falada pelos 

nikkeis (nipobrasileiros)? (p. ex. vocabulário, pronúncia, gramática)?”, feita somente 

para os grupos de informantes nipopaulistas e nipofluminenses (por isso denominamos o 

questionário desses sujeitos de questionário de identidade nipobrasileira), grande parte 

dos informantes respondeu que o que mais se modificou na língua japonesa falada pelos 

nipobrasileiros foi o léxico, em primeiro lugar, entre outras respostas variadas: 

 

 

60%

40%

Koroniago-コロニア語

Conhece o termo

Não conhece e nunca
ouviu falar
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Quadro 26. Resposta da pergunta 2 do questionário do pré-teste 

INFORMANTE RESPOSTA  

PtNF1 Vocabulário e pronúncia 

PtNF2 Palavras diferentes, novas.  

PtNF3 Desconheço 

PtNF4 O japonês deixou de ser ensinado apenas 

como língua de herança para ser ensinado 

como LE.  

PtNF5 Vocabulário 

PtNP1 Vocabulário e pronúncia 

PtNP2 A língua japonesa ensinada hoje nas 

escolas é muito diferente da dos pais.  

PtNP3 Pronúncia e palavras 

PtNP4 Vocabulário 

PtNP5 Vocabulário, com a inserção das palavras 

estrangeiras, principalmente as 

americanizadas.  

Fonte: dados da pesquisa 

 

As respostas da pergunta “a sua língua modificou-se ao longo dos tempos? Se 

sim: como essa mudança é percebida?”  também foram bem variadas: 

 

 

Quadro 27. Resposta da pergunta 3 do questionário do pré-teste 

INFORMANTE RESPOSTA 

PtNF1 Modificou muito. O japonês caseiro que 

aprendi na infância não é mais praticado 

atualmente.  

PtNF2 Sim. Falo com vergonha pois sei que meu 

japonês é diferente do falado no nihon 

PtNF3 Sim, o uso maior do coloquial. 

PtNF4 Sim, as palavras.  

 

PtNF5 Não sei responder.  

PtNP1 Sim. No ensino da língua.  

PtNP2 Nosso jeito de falar o nihongo é diferente, 

usamos um dialeto que não é igual a língua 

dos japoneses hoje em dia. 
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PtNP3 Sim. Acho que com amigos nisseis falo 

mais em português, mesmo se falam em 

japonês.  

PtNP4 X130 

PtNP5 Não utilizo com frequência. 

Fonte: dados da pesquisa 

 

As respostas anteriores, apesar de variadas, convergem, de maneira geral, a alguns 

pontos específicos: a mudança do domínio de uso linguístico da língua japonesa 

atualmente e sua modificação principalmente em relação ao vocabulário. A resposta do 

informante PtNF4, especialmente, chamou-nos a atenção, pois está diretamente 

relacionada com o objeto de nosso estudo, ou seja, a mudança da língua japonesa falada 

no território brasileiro: “Os falantes de japonês fora do Japão não acompanham os 

neologismos e a dinâmica da língua em território japonês, etc.” O informante PtNP2, 

também, responde de maneira interessante à mesma pergunta, afirmando que a sociedade 

como um todo modificou-se e a língua falada por eles também acompanhou essa 

mudança. Essa premissa está relacionada com o foco de investigação da sociolinguística 

que, de modo geral, estuda a variação linguística levando em consideração fatores sociais 

em seu escopo.   

 

  4.1.3.2. Resultados do teste de inteligibilidade        

 

Compendiaremos neste subcapítulo os resultados gerais do pré-teste que 

aplicamos nos informantes selecionados para o nosso estudo. Destacamos que, no 

subcapítulo que segue, iremos analisar mais pormenorizadamente os casos mais 

interessantes, exemplificando os resultados mais pertinentes. Por hora, analisaremos os 

resultados do teste de maneira mais geral.  

Em relação ao pré-teste dos informantes japoneses, como salientado 

anteriormente, os participantes precisavam marcar na parte do teste de inteligibilidade 

 
130 Não respondeu a essa pergunta. 
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(item número 4 do teste131) os vocábulos que não compreendessem. As palavras foram 

numeradas de 1 a 26 e os resultados foram os seguintes: 

 

 
 

Tabela 1. Léxico não compreendido pelos informantes japoneses 

INFORMANTE  LÉXICO NÃO COMPREENDIDO 

PtJ1 1,2,4,5,7,8,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26 

PtJ2 1,3,4,5,7,8,10,12,13,14,15,17,19,20,21,23,24,25,26 

PtJ3 4,5,7,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,23,24,25,26 

PtJ4 1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 

PtJ5 1,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,26 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Ainda sobre a tabela anterior, cabe destacar que a maioria das palavras levantadas 

não foram compreendidas pelos japoneses participantes do teste. Em alguns casos, um ou 

outro informante declarou conhecer algumas das palavras, apesar da maioria não ter sido 

entendida. Um dos motivos para a compreensão de alguns vocabulários seria as diferentes 

experiências que cada indivíduo vivencia ao longo de sua vida: alguns, em algum 

momento, entram em contato com algumas das palavras levantadas, apesar de não 

saberem nada de português do Brasil. O léxico de número 9, por exemplo, garana – ガラ

ナ (guaraná) é importado atualmente para o Japão, apesar de não ser um produto muito 

difundido em todas as partes do país. Além desse vocábulo, podemos citar o número 6, 

kusukusu- クスクス (cuscuz), comumente vendido em cidades com grande concentração 

de nipobrasileiros no Japão como Aizu, Hamamatsu e Guma, bem como em festivais de 

cultura brasileira no referido país como o Brazilian day.   Além disso, alguns japoneses 

entenderam a palavra bosanoba – ボサノバ (Bossa Nova), provavelmente pela fama desse 

ritmo musical no Japão: a maioria dos supermercados japoneses toca bossa nova durante 

todo o dia como forma de relaxamento para os clientes/ouvintes.  

Apesar da compreensão de alguns poucos vocábulos, a maioria do léxico 

levantado no pré-teste não foi compreendida pelos informantes japoneses. Os gráficos 

 
131 Ver anexo 2, item nº4.  
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que seguem ilustram a porcentagem dos resultados da compreensão e não-compreensão 

dos léxicos pelos 5 informantes:  

 

 

Gráfico 8. Resultado do teste de inteligibilidade do informante PtJ1 

 
Fonte: dados da pesquisa 

 

 

Gráfico 9. Resultado do teste de inteligibilidade do informante PtJ2 

 
Fonte: dados da pesquisa 

 

 

Gráfico 10. Resultado do teste de inteligibilidade do informante PtJ3 

 
Fonte: dados da pesquisa 
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Gráfico 11. Resultado do teste de inteligibilidade do informante PtJ4 

 
Fonte: dados da pesquisa 

 

 

Gráfico 12. Resultado do teste de inteligibilidade do informante PtJ5 

 
Fonte: dados da pesquisa 

 
 

A análise dos dados anteriores, por ora, permite-nos inferir que a maioria das 

palavras levantadas podem ser consideradas como traços de nipobrasilianidade no nível 

lexical da variedade da língua japonesa usada pelos nipobrasileiros, uma vez que grande 

parte desse léxico foi compreendida tanto pelos nipofluminenses, quanto pelos 

nipopaulistas. Contudo, ao analisarmos os resultados do pré-teste pelos referidos 

informantes, percebemos que há vocábulos específicos que podem ser associados ao 

grupo étnico nipopaulista, uma vez que, não foram compreendidos por muitos 

nipofluminenses. As tabelas e gráficos que seguem esmiúçam os detalhes dos testes 

aplicados, corroborando com o que foi afirmado:  
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Tabela 2. Léxico não compreendido pelos informantes nipofluminenses 

INFORMANTE  LÉXICO NÃO COMPREENDIDO 

PtNF1 7,13 

PtNF2 7,8,13,14 

PtNF3 7,13,14 

PtNF4 13,14 

PtNF5 7,13 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Analisando os dados anteriores, podemos perceber que as únicas palavras não 

compreendidas pelos informantes nipofluminenes são usadas no contexto cultural dos 

nipopaulistas e, além disso, essa não compreensão coincide entre eles: a palavra número 

7, ariansa – アリアンサ (Aliança Brasil-Japão de São Paulo), a número 13, anhenbinomo-

ta-sho- ア二ェンビのモーターショー (desfile de moda do Anhembi) e a de número 14, 

Arame-dakanpi-nasu - アラメーダカンピーナス (Alameda Campinas). Além desses léxicos, 

o informante NF2 não compreendeu a palavra de número 8, Guaruja – グアルジャ 

(Guarujá) que, apesar de ser um léxico do contexto nipopaulista, é um lugar muito 

conhecido em São Paulo por praticamente todo o Brasil. Os gráficos que seguem 

pormenorizam os resultados dos testes de compreensibilidade pelos informantes 

nipofluminenses:  

 

 

Gráfico 13. Resultado do teste de inteligibilidade do informante PtNF1 

 
Fonte: dados da pesquisa 

92%

8%

Resultado do teste de inteligibilidade 
PtNF1

Léxico compreendido

Léxico não compreendido



147 
 

Gráfico 14. Resultado do teste de inteligibilidade do informante PtNF2 

 
Fonte: dados da pesquisa 

 

 

 

Gráfico 15. Resultado do teste de inteligibilidade do informante PtNF3 

 
Fonte: dados da pesquisa 

 

 
Gráfico 16. Resultado do teste de inteligibilidade do informante PtNF4 no pré-teste 

 
Fonte: dados da pesquisa 
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Gráfico 17. Resultado do teste de inteligibilidade do informante PtNF5 no pré-teste 

 
Fonte: dados da pesquisa 

 

Já em relação aos nipopaulistas há uma diferença grande quanto aos resultados do 

teste de inteligibilidade: a maioria compreendeu praticamente todos os léxicos 

levantados. Aqueles vocábulos não compreendidos pelos nipofluminenses estão 

relacionados ao contexto nipopaulista, portanto, apresentam-se bastante inteligíveis para 

os nipobrasileiros que cresceram no estado de São Paulo. As outras palavras levantadas 

originam-se, principalmente, de processos de empréstimo e adaptação fonética do 

português brasileiro, relacionadas com a cultura brasileira de modo geral – discutiremos 

alguns casos relevantes em subcapítulos posteriores.  

As tabelas e gráficos que seguem apresentam os resultados dos testes dos 

informantes nipopaulistas:  

 

 

Tabela 3. Léxico não compreendido pelos informantes nipopaulistas 

INFORMANTES LÉXICO NÃO COMPREENDIDO 

PtNP1 X132 

PtNP2 X 

PtNP3 X 

PtNP4 X 

PtNP5 18,23,24 

Fonte: dados da pesquisa 

 

 
132 O “X” significa que o informante compreendeu todos os léxicos do pré-teste. 
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Cabe salientar que somente o informante PtNP5 não compreendeu algumas 

palavras do pré-teste, a saber: a palavra de número 18, patenosandoicchi – パテのサンド

イッチ (sanduíche de patê), de número 15, toshokannonezumi - 図書館のねずみ (rato de 

biblioteca), de número 23, Shidoni – シド二 (o nome próprio Sidney) e o vocábulo de 

número 24 bidasusekkasu – ヴぃダスセッカス (a obra Vidas Secas, de Graciliano Ramos). 

Uma possível explicação para essa não compreensão dessas palavras pode ser que o 

referido informante não usa a língua japonesa com frequência atualmente, assim como 

declarado por ele no questionário aplicado. Isso estaria relacionado, nos termos de 

Savedra (2009) com os níveis de bilingualidade que um sujeito apresenta nos diferentes 

ambientes comunicativos em que está inserido ao longo de sua trajetória de vida, 

salientando o caráter dinâmico e mutável das situações de bilinguismo. Nossa pesquisa 

de mestrado, já mencionada anteriormente, apresenta de forma clara essa variabilidade 

das situações de bilinguismo em uma comunidade japonesa na cidade do Rio de 

Janeiro133. O não entendimento da palavra de número 15 corrobora com o que foi dito 

anteriormente sobre o domínio linguístico do informante PtNP5: a palavra foi formada 

usando os caracteres de origem chinesa denominados kanji que exigem muitos anos de 

estudo e prática. Para entender algumas formações lexicais levantadas, o sujeito também 

precisa analisar, em alguns casos, a aglutinação de caracteres usados. Uma das 

características mais salientes das comunidades nipônicas investigadas é justamente o 

limitado domínio e uso desses ideogramas, uma vez que, a maioria dos nipobrasileiros 

não tem a oportunidade de serem alfabetizados em língua japonesa, mas aprendem a 

língua falada, geralmente no ambiente familiar e no convívio com a comunidade 

nipobrasileira. 

Os gráficos a seguir compendiam os resultados do teste de inteligibilidade do pré-

teste dos informantes nipopaulistas:  

 

 

 
133 Cf. Carlos Neto (2016).  
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Gráfico 18. Resultado do teste de inteligibilidade informante PtNP1 

 
Fonte: dados da pesquisa 

 

 

 
Gráfico 19. Resultado do teste de inteligibilidade do informante PtNP2 

 
Fonte: dados da pesquisa 

 

 
Gráfico 20. Resultado do teste de inteligibilidade do informante PtNP3 

 
Fonte: dados da pesquisa 
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Gráfico 21. Resultado do teste de inteligibilidade do informante PtNP4 

 
Fonte: dados da pesquisa 

 

 

Gráfico 22. Resultado do teste de inteligibilidade do informante PtNP5

 
Fonte: dados da pesquisa 

 

 

Como ilustram os gráficos, somente um informante nipopaulista (PtNP5) 

apresentou alguma porcentagem de incompreensibilidade no teste: 12% (3 palavras) em 

relação ao total de 26 vocábulos testados. Todos os outros informantes declararam 

entender todos os exemplos de léxicos selecionados.  
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 4.1.3.2.1. Análise do teste de inteligibilidade: os traços de nipobrasilianidade no léxico 

de livros de língua japonesa para brasileiros  

        

Neste subcapítulo, trataremos sobre os traços de nipobrasilianidade expressados 

no léxico de uma coleção de materiais didáticos para o ensino de língua japonesa para 

brasileiros. Destacamos que nosso propósito não se configura em criticar as obras 

utilizadas em nossa investigação, pois o enfoque dado é analisar o vocabulário que 

exemplifica a koroniago no nível lexical.  

Durante nossa pesquisa na Associação Nikkei do Rio de Janeiro, em nosso 

trabalho de campo para nossa dissertação de mestrado, como citado anteriormente, 

pudemos perceber vários casos de uso particular da língua japonesa falada pelos 

participantes dos grupos investigados: o grupo de Taiko, de ping pong de mesa e da Escola 

Modelo de Língua Japonesa. Nesse estudo de campo, ficamos afastados dos grupos, 

observando sua interação e tomando nota das ocorrências linguísticas que nos 

interessavam, tentando não atrapalhar os grupos em sua interação e realização das 

atividades, esforçando-nos para não induzir uma mudança de comportamento nos 

falantes: tarefa quase impossível quando um pesquisador, não pertencente ao grupo étnico 

pesquisado, penetra no seio de sua comunidade e intenta estudá-la.  

Ao decidir levar a cabo em nosso trabalho o estudo do léxico, consideramos que, 

assim como atestam Coelho et. al. (2015, p. 25), os aspectos “lexicais estão intimamente 

ligados a fatores extralinguísticos, de caráter cultural, sobretudo etnográficos e 

históricos”, uma vez que,  

 

As palavras ou construções em variação, em vez de comprometerem o mútuo 

entendimento, são ricas em significado social e têm o poder de comunicar a 

nossos interlocutores mais do que o significado referencial/representacional 

pelo qual “disputam” (COELHO et. al., op. cit. p. 16).  

 

Buscando exemplificar alguns casos de expressão de nipobrasilianidade no nível 

lexical de livros de língua japonesa para brasileiros, escolhemos a coleção intitulada 

“Curso Básico de Língua Japonesa”, da Aliança Brasil-Japão, São Paulo (KURIHARA 

et al. 2006, 2007a, 2007b, 2007c, 2008a e 2008b). O quadro a seguir exemplifica o 

levantamento lexical realizado na coleção de livros didáticos supracitada. Comentaremos 

os casos mais salientes e interessantes para nosso estudo em seguida:   
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Quadro 28. Traços de nipobrasilianidade nos livros didáticos de língua japonesa134 

LÉXICO – 単語 ROMAJI135 SIGNIFICADO 
EM PORTUGUÊS 

Nº DO LIVRO – 
PÁGINA DE 

OCORRÊNCIA 

1.フェイジョアーダ Feijoa-da Feijoada    1 – p. 62136 
1 – p. 89 

             3 – p. 6 
 

2.シュハスコ Shuhasuko Churrasco 1 – p. 62 
4 – p. 29 

3.フェイジョン Feijon Feijão 1 – p. 62 

4.アカラジェ Akaraje Acarajé 1 – p. 62 
4 – p. 29 

*5.ハバーダ Haba-da Rabada 1 – p. 62 
2 – p. 13 

6.クスクス Kusukusu Cuscuz 1 – p. 62 

7. アリアンサ Ariansa Aliança 1 – p. 69 

*8. グアルジャ Guarujá Guarujá 1 – p. 82 

9. ガラナ Garana Guaraná 1 – p. 89 

*10. リベルダーデ Riberuda-de Liberdade 2 – p. 38 
2 – p. 45 
3 – p. 41 
4 – p. 83 

 

11.マナウス Manausu Manaus 2 – p. 43 

12. マシャードデア

シス 

Mashadodeashisu Machado de 
Assis 

2 – p. 48 

13.ア二ェンビのモ

ーターショー 

Anhenbinomo-ta-
sho- 

Festival de Moda 
do Anhembi 

2 – p. 63 

14. アラメーダカン

ピーナス 

Arame-dakanpinasu Alameda 
Campinas 

3 – p. 6 

15. 図書館のねずみ Toushokannonezumi Rato de 
Biblioteca** 

3 – p. 19 

16. クリチーバ Kurichi-ba Curitiba 3 – p. 45 

17. ヴぃトリア Bitoria Vitória 3 – p. 97 

 
134 Fonte: Kurihara et al. (2006, 2007a, 2007b, 2007c, 2008a e 2008b). 
135 Romaji significa “alfabeto romano”, ou seja, a maneira de grafar as palavras japonesas usando o nosso 

alfabeto. “Roma” significa “Roma” e “ji” (字) letra. Destacamos que os japoneses somente utilizam nosso 

alfabeto para destacar nomes de marcas famosas, tais como Yamaha, Toyota, Suzuki, ou para destacar 

vocabulários de origem estrangeira muito comuns ao redor do mundo e praticamente padronizados, tais 

como DVD, CD etc. 
136 Destacamos que todo uso repetido do mesmo vocabulário na coleção será salientado nesta coluna com 

a referida página de ocorrência.  
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18. パテのサンドイ

ッチ 

Patenosandoicchi Sanduiche de 
patê 

4 – p. 6 

19. マサンドアモル Massandoamoru Maçã do 
Amor*** 

4 – p. 75 

20. 愛のりんご Ainorinngo Maçã do 
Amor*** 

4 – p. 75 

21. リンドイア Rindoia Lindoia 4 – p. 83 

22. ボサノバ Bosanoba Bossa Nova 5 – p. 23 

23. シド二 Shidoni Sidney 5 – p. 59 

24. ヴぃダスセッカ

ス 

Bidasusekasu Vidas Secas 5 – p. 70 

25. フォスドイグア

ス 

Fosudoiguasu Foz do Iguaçu 6 – p. 12 

26. オンサ Onsa Onça 6 – p. 35 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Sobre o quadro 28, cabe destacar os seguintes casos: as palavras de número 

1,2,3,4,5,6,9,18,19,20 são nomes de comidas típicas brasileiras de diferentes regiões do 

nosso país. Esses léxicos estão intimamente ligados à cultura brasileira, uma vez que a 

comida é a expressão da cultura de um povo e está ligada à sua manifestação, bem como 

à identidade e linguagem dos grupos étnicos (MONTANARI, 2008).  

Montanari (op. cit. p.190) destaca que, assim como a linguagem, os sistemas 

alimentares encontram-se fortemente enraizados na identidade do ser humano, e mesmo 

em situações complexas, como a falta de alimentos, os ingredientes de origem estrangeira 

entram na mesa de determinado grupo somente para suprir alguma falta essencial. Porém, 

o autor destaca que a influência dos ingredientes estrangeiros nos hábitos alimentares dos 

povos é algo inevitável e que confere à cozinha dos grupos étnicos seu resultado próprio, 

típico, singular, ao mesmo tempo multicultural e multifacetado, assim como o 

desenvolvimento da linguagem e os resultados do CL: “o produto está na superfície, 

visível, claro. Definido: somos nós. As raízes estão abaixo, amplas, numerosas, difusas: 

é a história que nos construiu”.  

  A parte mais interessante dos exemplos de vocabulários supracitados é que eles 

são grafados em japonês e seus fonemas sofrem diferentes processos como explicados no 

subcapítulo anterior, soando totalmente japonizados. Calvet (1997, p. 27), por exemplo, 

ao dissertar sobre o fenômeno de empréstimo e criação lexical (neologismo) destaca que 
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uma palavra não é forjada de forma alguma; é necessário respeitar tanto o 

"espírito" da língua quanto os sentimentos dos falantes. A terminologia 

pressupõe, por um lado, um conhecimento preciso dos sistemas de derivação, 

composição da linguagem, inventário das raízes etc., mas também que as 

palavras criadas, os neologismos, sejam aceitos pelos usuários, ou seja, que 

eles sejam principalmente aceitáveis137. 

 

Os casos de número 19 e 20, por exemplo, apresentam um caso bem peculiar: 

ambos significam “maçã do amor”, porém em japonês padrão a referida palavra seria 

“ringoame (りんご飴 )”, literalmente, “bala de maçã”. O léxico de número 19 é a 

reprodução fonética da palavra em língua portuguesa com uma adaptação aos fonemas do 

japonês: formação através de epêntese, ou seja, adição de um ou mais fonemas, マサンド

アモル (massamdoamoru), onde o fonema [ru ル] é acrescentado, uma vez que em japonês 

não há o som do [r] sozinho. Já na palavra de número 20 a criação do vocábulo se dá 

através da aglutinação de amor (ai - 愛) e da palavra maçã (ringo-りんご), através do uso 

da partícula japonesa que estabelece posse ou ligação entre substantivos (no - の): 

ainoringo (愛のりんご). Essa formação é bem característica do japonês, pois assim como 

afirmam Mukai e Conceição (2012) “a língua japonesa é uma língua caracterizada como 

predominantemente aglutinante (...) que estabelece relações gramaticais por meio de 

relacionais como as partículas e auxiliares verbais”.  

Além da formação aglutinadora citada anteriormente, também é comum no 

japonês a formação por aglutinação sem o uso da partícula possessiva supracitada, como 

exemplificado na comparação das formações de léxico no quadro que segue:  

 

 

Quadro 29. Formação de léxico em língua japonesa 

Léxico 1  Léxico 2  Léxico 3 – resultado da 

aglutinação 

Ai - 愛 (amor) Ringo – りんご(maçã) Ainoringo 愛のりんご

138 (maçã do amor) 

 
137 Nossa tradução. Trecho original: “no se forja una palabra de cualquier manera; es necesario respetar a 

la vez el "espíritu" de la lengua y los sentiminetos de los hablantes. La terminología supones, pues, por un 

lado, un conocimiento preciso de los sistemas de derivación, de composición de la lengua, un inventario de 

las raíces, etc., pero tambíen, que las palabras creadas, los neologismos, sean aceptadas por los usuarios, es 

decir, que sean ante todo aceptables”. 
138 Destacamos que esse vocábulo não existe em japonês padrão.  
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Burajiru - ブ ラ ジ ル 

(Brasil) 

Ryouri - 料理 (culinária) Burajiruryouri  

ブラジル料理  (culinária 

brasileira) 

*formação de léxico sem a 

partícula possessiva “no” (の) 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Além do léxico relacionado com a culinária brasileira, há também muitas palavras 

que se referem a nomes próprios de lugares (topônimos)139 e de pessoas, tais como os 

números 7,8,10,11,12,13,14,16,17,21,23 e 25.  Alguns desses léxicos apresentam-se 

muito específicos no contexto dos nipopaulitas, podendo não ser compreendidos pelos 

nipofluminenses, como esmiuçado na análise dos pré-testes e revalidado em muitos casos 

nos questionários definitivos nos subcapítulos subsequentes. Isso se daria da mesma 

forma que as diferenças lexicais regionais no português do Brasil: em muitos contextos, 

pessoas de regiões diferentes não compreendem uma enunciação devido a uma diferença 

lexical como abóbora e jerimum; mandioca, macaxeira e aipim; raio, faísca e corisco, etc.   

Os nipofluminenses afirmaram não compreender, de modo geral, as seguintes 

palavras de uso específico dos nipopaulistas:  vocábulos de número 7,13, e 14. Alguns 

também não compreenderam o léxico de número 21. O sujeito PtNF2 não compreendeu 

também o número 8, não identificando a palavra Guarujá (Guaruja グアルジャ), apesar de 

ser um local muito conhecido pelos brasileiros de modo geral.  

Ainda discutindo o quadro 28, outra formação de léxico que nos chamou a atenção 

foi a da palavra de número 15: toshokannonezumi (図書館のねずみ), tentativa literal de 

dizer em japonês o termo “rato de biblioteca”. Salientamos que, em japonês padrão não 

há o uso dessa palavra, dessa maneira. Os japoneses no Japão não possuem o costume de 

criticar aquele que estuda demasiadamente, considerando esse fato algo elogiável e não 

motivo de bullying, como é comum entre os brasileiros. A formação desse vocábulo se 

dá através do processo de aglutinação das palavras biblioteca (toshokan-図書館) e rato 

 
139 O estudo científico de nomes de lugares ou topônimos é chamado toponímia. A palavra toponímia tem 

sua origem na palavra grega tópos que significa lugar e ónoma que se traduz em nome. A toponímia é bem 

diferente da etimologia que se preocupa com a origem das palavras, enquanto a toponímia estuda a origem, 

os significados e o uso dos nomes dos lugares.  

Disponível em: https://www.portalsaofrancisco.com.br/portugues/toponimo. Acesso em: 18 set. 2019. 
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(nezum-ねずみ) com a junção através da partícula de posse “no” (の), já mencionada 

anteriormente. Em japonês padrão, comumente, os falantes usam a palavra “erai” (偉い) 

que significa “admirável”, “excelente”, referindo-se àquele que estuda muito, com afinco. 

Contudo, o significado desse léxico para os nipônicos não é negativo, não sendo utilizado 

de maneira a criticar o outro.  

Há também palavras bem específicas como Vidasusekasu (ヴぃダスセッカス), a 

reconhecida obra de Graciliano Ramos, Vidas Secas, e Macha-dodeashisu (マシャードデ

アシス), Machado de Assis: renomado escritor da literatura brasileira. Os nipobrasileiros, 

facilmente, identificaram esses léxicos, uma vez que ambos são recorrentes no Brasil no 

meio escolar: destacamos aqui a variável “escolaridade” como um condicionador 

importante na compreensão dos referidos vocabulários.  

A palavra de número 26, “onsa” (オンサ), ou seja, em português “onça”, um 

animal da fauna brasileira, também é um léxico bem específico de uso pelos 

nipobrasileiros: foi compreendida tanto por todos os falantes nipofluminenses, como pela 

totalidade dos sujeitos nipopaulistas, contudo não foi compreendida por nenhum sujeito 

do grupo de japoneses ( PtJ1, PtJ2, PtJ3, PtJ4 e PtJ5) (cf. tabela 1 ). 

Os exemplos discutidos nesse subcapítulo corroboram com a premissa de que a 

koroniago está presente, não somente na fala cotidiana dos nipobrasileiros, como também 

mostra-se saliente em materiais didáticos de língua japonesa desenvolvidos no Brasil. 

Além disso, como atesta Ota (2009, p. 51) os traços da koroniago também “se evidenciam 

mesmo em textos escritos, nas colunas de leitores de jornais japoneses do Brasil” como 

também podemos “observá-los nas expressões literárias escritas em japonês no Brasil, em 

forma de diálogos dos personagens nos romances e empréstimos nos poemas haiku e 

tanka.” Os casos de empréstimos lexicais usados na língua japonesa falada pelos 

nipobrasileiros demonstram o caráter étnico em constante movimento característico das 

línguas de imigração no território brasileiro e, de certa maneira, nos levam a compreender 

que os grupos étnicos que formam a identidade nacional brasileira devem ser vistos como 

parte essencial e integrante de nossa cultura.  

 

4.2.  A coleta de dados definitiva 
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 Para a coleta de dados definitiva partimos dos resultados do pré-teste e ampliamos 

os sujeitos da pesquisa, o vocabulário do teste de inteligibilidade e mantivemos as 

questões do questionário de identidade nipobrasileira. Para a ampliação do teste de 

inteligibilidade utilizamos a obra “Pinga to imin (A pinga e a imigração), escrita pelo 

nipobrasileiro Shin-Ichi Numata (1977). 

 Após organizarmos os léxicos da mesma maneira que havíamos feito com o pré-

teste, montamos o teste definitivo de inteligibilidade140, juntando os novos vocábulos com 

os levantados anteriormente.  Contudo, desta vez, aplicamos o teste em diferentes sujeitos 

com o intuito de confirmar nossas premissas despontadas através dos resultados dos pré-

testes: não utilizamos os mesmos indivíduos que responderam ao pré-teste, objetivando 

compreender se resultados similares também seriam alcançados com sujeitos diferentes, 

porém, que preenchessem os mesmos requisitos/variáveis necessários para nossa 

investigação. 

 

4.2.1. Os sujeitos da coleta de dados definitiva  

 

Através da observação de campo, realizada em nossa investigação de mestrado141, 

pudemos construir uma rede de contatos com nipobrasileiros que participam de 

associações nikkeis e/ou desenvolvem atividades em grupos de nipobrasileiros. 

Identificando algumas redes sociais nessa comunidade (MILROY, 1980, BORTONI-

RICARDO, 2014) e, dentro delas, alguns âncoras (MILROY, op. cit.), foi possível 

ampliar nosso contato com nikkeis no Brasil. Ampliamos, também, a localidade de 

investigação, identificando redes sociais no estado de São Paulo, já que durante o 

mestrado investigamos, apenas, redes sociais nipobrasileiras na cidade do Rio de Janeiro. 

Levamos em consideração, para o envio dos questionários e testes de inteligibilidade a 

“localidade comum e a interação primária” dos informantes (BORTONI-RICARDO, 

2014, p. 131). 

Enviamos, então, cerca de 70 questionários/testes de inteligibilidade sendo 25 para 

os informantes japoneses e 45 para os nipobrasileiros. Com base no correto 

preenchimento e nas variáveis essenciais para o nosso estudo, selecionamos 60 

 
140 O teste definitivo de inteligibilidade pode ser visto na parte “Anexos” deste trabalho. 
141 Cf. Carlos Neto (2016).  
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questionários/testes, enviados de forma on-line, dividindo-os em células com a mesma 

quantidade. 

Os participantes não precisavam se identificar, sendo necessário, apenas, 

preencher as informações indispensáveis do referido teste. Cabe destacar também que os 

questionários que possuíam a falta de alguma informação indispensável foram 

desprezados.  

As variáveis básicas que nortearam a seleção dos sujeitos nipobrasileiros para o 

teste definitivo foram as seguintes: ser maior de 18 anos, ter nascido no Brasil e ter sido 

criado em alguma cidade do estado de São Paulo (para o grupo nipopaulista) e do estado 

do Rio de Janeiro (para o grupo nipofluminense). Já para o grupo de participantes 

“japoneses” as variáveis fundamentais foram ser maior de 18 anos, ter sido criado em 

alguma cidade do Japão e não possuir conhecimento de português142. Em nosso teste 

definitivo de inteligibilidade usamos as siglas “NF” significando “nipofluminense”, “NP” 

para os indivíduos do grupo “nipopaulistas” e “J” para o grupo dos “japoneses”, 

acrescentando o número do participante à frente da sigla: 

 

 

Tabela 4. Número total de participantes do teste definitivo separados por células 

Participantes  Total  

Nipofluminenses 20 

Nipopaulistas 20 

Japoneses 20 

Fonte: dados da pesquisa 
 

 

Os quadros que seguem esmiúçam os locais de nascimento de cada participante 

do teste definitivo de inteligibilidade dentro dos três grupos divididos:    

 

 

Quadro 30. Cidades onde os informantes nipofluminenses cresceram 

INFORMANTE CIDADE ONDE CRESCEU 

NF1 Petrópolis 

NF2 Rio de Janeiro 

NF3 Rio de Janeiro 

NF4 Rio de Janeiro 

 
142 Salvo o caso do informante J4 que será explicado posteriormente. 
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NF5 Rio de Janeiro 

NF6 Rio de Janeiro 

NF7 Rio de Janeiro 

NF8 Rio de Janeiro 

NF9 Rio de Janeiro 

NF10 Rio de Janeiro 

NF11 Vassouras e Rio de Janeiro 

NF12 Petrópolis 

NF13 São Pedro da Aldeia e Rio de Janeiro 

NF14 Petrópolis 

NF15 Petrópolis 

NF16 Rio de Janeiro 

NF17 Petrópolis 

NF18 Rio de Janeiro 

NF19 Petrópolis 

NF20 Rio de Janeiro 

Fonte: dados da pesquisa 

 

 
Quadro 31. Cidades onde cresceram os informantes nipopaulistas 

INFORMANTE CIDADE ONDE CRESCEU 

NP1 São Paulo 

NP2 São Paulo 

NP3 São Paulo 

NP4 São José dos Campos  

NP5 São Paulo 

NP6 São Paulo 

NP7 São Paulo 

NP8 São Paulo 

NP9 São Paulo 

NP10 Osaka/São Paulo 

NP11 Osaka/São Paulo 

NP12 Santos 
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NP13 São Paulo 

NP14 São Paulo 

NP15 Ribeirão Preto 

NP16 São Paulo 

NP17 São Paulo 

NP18 Lins 

NP19 São José dos Campos  

NP20 São Paulo 

Fonte: dados da pesquisa 
 

 

Quadro 32. Cidades onde cresceram os informantes japoneses 

INFORMANTE CIDADE ONDE CRESCEU 

J1 Chiba 

J2 (Japão)143 

J3 Chiba 

J4 (Senegal)144 

J5 Tóquio 

J6 Sendai 

J7 (Japão)145 

J8 Chiba 

J9 Tóquio  

J10 Saitama 

J11 Chiba 

J12 Saitama 

J13 Ibaraki 

J14 Kanagawa 

 
143 O referido informante escreveu no campo “lugar onde cresceu” apenas a palavra “Nihon (日本)” que 

significa “Japão”, não declarando a cidade onde cresceu.  
144 O referido informante informou o país onde cresceu, ao invés de informar a cidade. Apesar de ter 

crescido em Senegal, o informante em questão vive no Japão e domina a língua japonesa, pois, cursou a 

Universidade no país nipônico. Não desprezamos o questionário desse informante, uma vez que, apesar de 

possuir algum conhecimento em língua portuguesa falada no Senegal, queríamos ver até que ponto os 

vocábulos luso-brasileiros levantados no teste definitivo eram estranhos ou não para um falante de 

português de outro país diferente do Brasil. 
145 Assim como o informante J2, esse informante não declarou a cidade onde cresceu, escrevendo apenas o 

país onde cresceu: o Japão -日本. 
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J15 Tóquio  

J16 Nagano 

J17 Tóquio 

J18 Aichi 

J19 Chiba 

J20 Aomori 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Dentro do número total de informantes, 60 indivíduos, nenhum dos participantes 

do teste definitivo de inteligibilidade declarou encontrar-se na faixa etária entre 18 a 24 

anos. Contudo, 52 indivíduos (87%) afirmaram estar na faixa etária entre 25 a 49 anos e 

8 informantes (13%) declararam possuir mais de 50 anos, como elucidado pelo gráfico 

que segue:  

 

 
Gráfico 23. Faixa etária dos 60 informantes do teste definitivo de inteligibilidade

 
Fonte: dados da pesquisa 

 

 

Em relação ao sexo/gênero declarado pelos participantes do teste definitivo, do 

total de 60 informantes, 24 pessoas (40%) declararam pertencer ao sexo/gênero feminino, 

e 36 informantes (60%) informaram pertencer ao sexo/gênero masculino: 

 

 

87%

13%

Faixa etária dos informantes do teste 
definitivo de inteligibilidade

25 a 49 anos

mais de 50 anos
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Gráfico 24. Sexo/gênero dos informantes do teste definitivo de inteligibilidade 

 
Fonte: dados da pesquisa 

 

Já sobre a escolaridade dos informantes, 48 participantes (80%) afirmaram possuir 

o Ensino Superior completo, enquanto 11 participantes (18%) declararam ter o Ensino 

Médio Completo e apenas 1 informante (2%) declarou possuir um curso Técnico de Nível 

Médio.  

Entre os quarenta nipobrasileiros investigados (20 nipofluminenses e 20 

nipopaulistas), apenas 1 indivíduo (2%) declarou ser de primeira geração, issei, enquanto 

27 participantes (68%) declararam ser nisseis, nipobrasileiros de segunda geração, e 12 

investigados (30%) afirmaram ser de terceira geração, ou seja, sanseis:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40%
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Sexo/gênero dos informantes do 
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Gráfico 25. Geração dos quarenta informantes nipobrasileiros

 
Fonte: dados da pesquisa 

 

A partir de agora dissertaremos sobre as variáveis, separando os informantes nos 

grupos pelos quais eles foram divididos: nipofluminenes, nipopaulistas e japoneses. 

Entre o grupo “nipofluminense”, sobre sexo/gênero, num total de 20 participantes, 

12 informantes (60%) se declararam do gênero masculino e 8 informantes (40%) 

informaram pertencer ao gênero feminino como esboçado no gráfico que segue:  

 

 

Gráfico 26. Sexo/gênero dos informantes nipofluminenses 

 
Fonte: dados da pesquisa 

 

 

Em relação ao nível de escolaridade dos nipofluminenses, 5 informantes (25%) 

possuíam o Ensino Médio Completo, enquanto 1 informante declarou possuir algum 

curso Técnico de Nível Médio. Já a maioria dos informantes, 14 participantes (70%), 
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informou possuir o Ensino Superior Completo. O nível de escolaridade dos 

nipobrasileiros nos chama a atenção, pois a cultura nipônica, de modo geral, valoriza e 

incentiva em grande escala a educação e o nível de escolaridade de seus cidadãos. 

Percebemos, tanto na investigação para nosso trabalho de mestrado 146, quanto nesta 

pesquisa de doutoramento, que o nível educacional dos japoneses e seus descendentes 

mostra-se bem elevado, principalmente se compararmos com outros imigrantes em nosso 

país cuja situação de vulnerabilidade social dificulta o acesso à educação, principalmente 

no nível superior. 

 

 

Gráfico 27. – Nível de escolaridade dos informantes nipofluminenses

 
Fonte: dados da pesquisa 

 

Outra variável importante para nossa investigação é a geração de cada sujeito 

nipobrasileiro, uma vez que, conforme o tempo vai passando, as novas gerações, na 

maioria dos casos, tendem a abandonar a língua minoritária no contexto bilíngue ou 

multilíngue em detrimento da língua maioritária e/ou padrão, cujo prestígio linguístico 

apresenta-se maior. Couto (2009) cita a lei das três gerações para explicar esse fato, pois 

as novas gerações, de modo geral, demonstram em sua maioria uma perda de domínio 

e/ou interesse pela aquisição da língua de seus ancestrais devido ao desprestígio 

linguístico ou, até mesmo, uma falta de consciência dos falantes sobre sua língua já que 

ela não seria a língua falada pela maioria dos falantes onde vivem.  

Dos nipofluminenses participantes de nossa investigação, 18 informantes (90%) 

afirmaram pertencer à segunda geração de nikkeis (nisseis) e, apenas 2 informantes (10%) 

 
146 Cf. Carlos Neto (2016).  
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declararam ser de terceira geração, ou seja, sanseis. Cabe acrescentar que nenhum 

nipofluminense que enviou o teste de inteligibilidade definitivo dentro do prazo 

estabelecido declarou ser de primeira geração, ou seja, issei, que em sua maioria falam a 

língua portuguesa com algumas limitações (OTA, 1993, 2009), pois aprenderam essa 

língua depois de sua fase maturacional da linguagem e, geralmente, usam em maior escala 

a língua japonesa em seus ambientes comunicativos, apresentando um domínio 

linguístico “japonês-português” como observado em nosso trabalho de campo para a 

coleta de dados, tanto de nossa dissertação de mestrado147, quanto nas fases iniciais de 

coleta para esta tese de doutorado.  

 

 

Gráfico 28. Geração dos informantes nipofluminenses 

 
Fonte: dados da pesquisa 

 

 

Outra variável que pode ter relação com fatores etno-linguístico culturais dos 

sujeitos pesquisados seria o “local onde esses indivíduos cresceram”, já que associamos 

língua e ambiente com o fenômeno da variação linguística. Fatores sociais relacionados 

com o modo de vida dos grupos investigados também possuem relação com a localidade 

onde esses grupos formam aglomerações e estabelecem interações comunicativas, já que 

a premissa das redes sociais é justamente a existência de grupos de falantes que possuem 

vínculos comunicativos bilaterais no interior de ambientes comunicativos específicos. 

Para Bortoni-Ricardo (2014, p. 141) “segundo Le Page, todos os falantes transitam por 

espaços sociolinguísticos e nesse processo introduzem em seu repertório regras que os 

 
147 Cf. Carlos Neto (2016). 
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possam aproximar dos grupos de referência com quem desejam identificar-se a cada 

momento”.  

No caso do estado do Rio de Janeiro e os nipofluminenses, por exemplo, podemos 

observar que em regiões de cultura agrícola e cujo caráter associativo desses sujeitos é 

mais denso, a língua minoritária, ou seja, o japonês, é usada com mais frequência em 

alguns ambientes comunicativos específicos como o ambiente familiar, social e de 

trabalho. Já em cidades maiores como a capital, Rio de Janeiro, os nipobrasileiros se 

estabeleceram de maneira menos concentrada, espalhando-se por diferentes regiões da 

cidade tais como Centro, Laranjeiras, Cosme Velho, Flamengo, entre outras, sendo 

possível constatar, através de observações de campo148, que muitos utilizam mais a língua 

portuguesa em diferentes ambientes comunicativos, com mais frequência, apresentando 

o uso da língua japonesa em menor escala e/ou somente em alguns ambientes 

comunicativos pelos quais transitam149. 

Dessa maneira, achamos importante salientar, também, as cidades onde os 

informantes cresceram como uma variável relevante para algumas análises, como no 

gráfico que segue:  

 

 

Gráfico 29. Cidades onde cresceram os nipofluminenses 

 
Fonte: dados da pesquisa 

 

Sobre o gráfico acima, cabe sobrelevar, primeiramente, que o número total de 

cidades declaradas como locais onde cada indivíduo cresceu ultrapassa o total de 20 – já 

 
148 Cf. Carlos Neto (2016).  
149 Para detalhes mais pormenorizados ver: Carlos Neto (2016), “capítulo 4”. 
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que dois dos participantes declararam ter crescido em duas cidades diferentes: o 

informante NF11, declarou ter crescido em Vassouras e Rio de Janeiro, enquanto o 

informante NF13 informou que cresceu em São Pedro da Aldeia, região dos Lagos do 

estado, bem como na capital Rio de Janeiro. Através do referido gráfico, podemos notar 

que a maioria dos informantes cresceu na capital do estado, 64% (14 informantes), 27% 

(6 informantes) na cidade de Petrópolis, localizada no norte do estado, e apenas 9% (2 

informantes) cresceu em mais de uma cidade do estado do Rio de Janeiro.  

No grupo de informantes denominados “nipopaulistas”, 10 indivíduos (50%) 

declararam pertencer ao sexo/gênero feminino, assim como outros 10 participantes 

afirmaram pertencer ao sexo/gênero masculino:  

 

Gráfico 30. Sexo/gênero dos informantes nipopaulistas 

 
Fonte: dados da pesquisa 

 

Em relação à escolaridade, 6 dos informantes nipopaulistas (30%) declararam 

possuir o Ensino Médio completo, enquanto 14 deles (70%) afirmaram ter concluído o 

Ensino Superior:  
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Gráfico 31. Escolaridade dos informantes nipopaulistas 

 
Fonte: dados da pesquisa 

 

Sobre as gerações de nikkeis dos referidos informantes, 1 participante (5%) 

informou ser de primeira geração, issei, 9 participantes (45%) declararam ser de segunda 

geração, nisseis, e 10 participantes (50%) afirmaram ser nipobrasileiros de terceira 

geração, ou seja, sanseis: 

 

  

Gráfico 32. Geração dos informantes nipopaulistas 

 
Fonte: dados da pesquisa 

 

Quanto aos locais onde os informantes supracitados cresceram, a maioria, 15 

participantes (68%), declarou ter crescido na cidade de São Paulo – localidade 

demasiadamente conhecida por abrigar, principalmente no Bairro Liberdade, uma 
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quantidade expressiva de japoneses e seus descendentes. Já 2 informantes (9%) 

afirmaram terem crescido na cidade de São José dos Campos, município localizado no 

interior da capital do estado de São Paulo, pertencente a mesorregião do Vale do Paraíba 

Paulista. Outros 2 participantes declararam ter crescido tanto na cidade de Osaka, situada 

na ilha japonesa de Hoshu, na região de Kansai, como na cidade de São Paulo 

(informantes NP10 e NP11) – por isso o número total de cidades declaradas no gráfico 

abaixo ultrapassa o montante 20 cidades. Cabe destacar ainda que, apesar de terem 

crescido também numa cidade japonesa (Osaka), os dois informantes supracitados 

residiam, no momento da coleta de dados, na cidade de São Paulo, além de terem 

afirmado dominar a língua portuguesa e terem declarado que também cresceram em São 

Paulo. Por isso, os questionários dos referidos participantes foram utilizados, não tendo 

sido desprezados, já que preenchiam os requisitos necessários para sua utilização em 

nossa investigação.  

Além das cidades supracitadas, 1 informante afirmou ter crescido em Lins, cidade 

localizada no centro-oeste do estado de São Paulo; 1 outro informante declarou ter 

crescido em Ribeirão Preto, cidade do noroeste do estado e 1 informante alegou ter 

nascido e crescido na cidade de Santos: cidade portuária situada no litoral do estado.  

 

Gráfico 33. Cidades onde os informantes nipopaulistas cresceram 

 
Fonte: dados da pesquisa 
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Em relação aos japoneses participantes de nossa pesquisa, 14 informantes (70%) 

declararam ser do sexo/gênero masculino, enquanto 6 informantes (30%) informaram ser 

do sexo/gênero feminino, como esboçado pelo gráfico que segue: 

 

Gráfico 34. Sexo/gênero dos informantes japoneses 

 
Fonte: dados da pesquisa 

 

Quanto à escolaridade dos informantes japoneses, todos os participantes (20 

informantes) declaram possuir o Ensino Superior Completo, o que corroboraria, de certa 

maneira, com o que afirmamos anteriormente sobre o incentivo do governo japonês ao 

estudo, bem como demonstraria a cultura educacional nipônica que busca, sobremaneira, 

incentivar e oferecer aos japoneses um alto grau de instrução, ajudando a elevar o nível 

de escolaridade de seus cidadãos.  

Com relação às cidades japonesas que os informantes em questão cresceram, 4 

informantes (20%) declararam ter crescido na capital Tóquio, 5 informantes (25%) 

afirmaram terem crescido em Chiba, região de Kanto, 2 japoneses (10%) informaram que 

cresceram em Saitama, assim como outros 2 informantes (10%) não preencheram com o 

nome da cidade onde cresceram, respondendo no lugar o nome do país onde  cresceram: 

Japão*. Já 1 informante (5%) declarou ter crescido em Aomori, norte do Japão, região de 

Tohoku, e outro participante (5%, 1 informante) informou ter crescido em Nagano, região 

central do país denominada Chubu.  Outro participante (5%, 1 informante) declarou ter 

crescido em Aichi, localizada também na região de Chubu, outro em Sendai (5%, 1 
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informante), região noroeste do Japão e capital da província de Miyagi, bem como outro 

indivíduo (5%, 1 informante) declarou ter crescido em Kanagawa, região de Kanto, cuja 

capital é a conhecida Yokohama: berço do bairro denominado China Town onde há uma 

expressiva comunidade de imigrantes chineses. Ademais, 1 informante (5%) informou 

que cresceu em Ibaraki, localizada na região de Kanto, entre a província de Fukushima, 

ao norte, e a província de Chiba, ao sul e outro participante (1 informante, 5%) declarou 

ter crescido no país Senegal (5%).   

Destacamos novamente, devido sua importância para a interpretação dos 

resultados dos testes definitivos de inteligibilidade, que apenas um informante (J4) 

declarou ter algum conhecimento de língua portuguesa – já que nasceu e cresceu em 

Senegal, país africano cuja língua oficial é o Francês, porém onde há também pessoas que 

falam e aprendem o português padrão, bem como se comunicam utilizando um crioulo 

português e um crioulo de origem caboverdiana, principalmente na cidade de Ziguinchor, 

cuja população atual é de aproximadamente 153.269 habitantes150. O referido informante 

é naturalizado japonês, domina a língua japonesa e vive atualmente no Japão: por isso seu 

teste definitivo foi aproveitado em nossa pesquisa.  

 

 

 
Gráfico 35. Cidades onde cresceram os informantes japoneses 

 
Fonte: dados da pesquisa 

 
150 Disponível em: https://www.britannica.com/place/Ziguinchor. Acesso em: 19 dez. 2019.  
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4.2.2. Instrumentos definitivos de pesquisa: o questionário e o teste de inteligibilidade 

 

Como aperfeiçoamento do pré-teste ampliamos a coleta de dados definitiva no que 

se refere ao teste de inteligibilidade e mantivemos, praticamente, as mesmas questões do 

questionário de identidade nipobrasileira aplicadas no pré-teste: apenas retiramos a 

pergunta “quais escolas/institutos o senhor (a) já frequentou?”, já que acreditamos ser 

mais simples perguntar “a escolaridade” do informante. Chamamos de questionário de 

identidade nipobrasileira as perguntas iniciais do arquivo enviado aos informantes 

nipobrasileiros, tanto no pré-teste, como no teste definitivo, que contém os dados 

necessários a serem preenchidos e as perguntas relevantes ao estudo. Em relação aos 

informantes japoneses, há uma parte para preenchimento de dados relevantes como 

escolaridade, local onde nasceram e cresceram, conhecimento sobre a língua portuguesa, 

bem como uma pergunta versando sobre o conhecimento deles da variedade linguística 

estudada.  

O “teste definitivo de inteligibilidade” é composto por cento e sete palavras, 

retiradas tanto dos seis volumes do “Curso Básico de Língua Japonesa” (KURIHARA et. 

al. 2006, 2007a, 2007b, 2007c, 2008a e 2008b), quanto do conto “Pinga to imin” escrito 

pelo nipobrasileiro Shin-Ichi Numata (1977) em sua obra de contos denominada Shin-

chan no mukashi banashi (As Estórias (ibid.) Antigas de Shin-Chan).  

Após a fase de pré-teste, pudemos constatar que os vocábulos selecionados, num 

primeiro momento, mostravam-se incompreensíveis, em sua maioria, para praticamente 

todos os informantes testados falantes de japonês padrão e que não possuíam 

conhecimento algum de língua portuguesa. Em contrapartida, os mesmos vocábulos se 

apresentaram compreensíveis para os nipobrasileiros participantes do pré-teste, salvo 

algumas palavras específicas que nos levaram a perceber que poderiam ser de uso 

específico dos nipopaulistas, já que os livros didáticos analisados (para a construção do 

pré-teste) foram escritos por esses nikkeis para o contexto de ensino-aprendizagem de 

JLE, principalmente, na cidade e estado de São Paulo. 

Já o conto “Pinga to imin”, de Shin-Ichi Numata (1977), acrescentado no teste 

definitivo, faz parte de uma coletânea de crônicas e contos escritos pelo imigrante 

nipobrasileiro supracitado que se estabeleceu, primeiramente, em São Paulo, já que seu 

pai havia comprado um lote de terra na região de Registro. Numata e sua família 

chegaram em julho de 1933 no porto de Santos no navio Arizona Maru. Eles vieram da 
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região japonesa de Hokkaido, cidade de Sapporo, no norte do Japão e estabeleceram-se, 

incialmente, no Brasil, numa colônia denominada Sete Barras localizada no território 

paulistano. Posteriormente, Numata e seus familiares mudam para o norte do estado do 

Paraná, já que seu pai não havia gostado das terras onde viviam no estado de São Paulo e 

fixam moradia, primeiramente, numa colônia nipônica situada próximo à cidade de 

Rolândia. Mais tarde, Numata e sua família saem da colônia e vão residir em terras 

adquiridas na cidade de Londrina151.  

A coletânea de contos e crônicas de Numata (1977) é formada por um conjunto 

de obras lançadas em volumes. O primeiro volume lançado foi a obra “Café to Imin” (O 

café e o imigrante), e o segundo volume foi o que utilizamos em nossa investigação 

denominado “Pinga to Imin” (A pinga e o imigrante) (AZUMA, 2005). Escolhemos o 

segundo volume devido à dificuldade de acesso às outras obras do referido autor e 

também porque já existe uma pesquisa que cataloga os inúmeros léxicos “luso-

brasileiros” na obra escrita por Numata152. Esses vocábulos levantados por Azuma (op. 

cit.) salientam, também, os traços de nipobrasilianidade no japonês escrito por nikkeis 

que viveram em São Paulo e foram erradicados em nosso país: apesar de que, no caso de 

Numata, o escritor viveu em outra região do Brasil como mencionado anteriormente. O 

interessante da obra de Shi-Ichi Numata é que em seus contos e crônicas “o autor usou o 

japonês tal como se fala e se escreve no Brasil com a presença de inúmeras palavras luso-

brasileiras” (AZUMA, 2005, p.14), assim como na coleção “Curso Básico de Língua 

Japonesa” os léxicos levantados foram retirados de diálogos que simulam “situações reais 

de enunciação de nipobrasileiros comunicando-se em língua japonesa no Brasil”, quase 

sempre em locais da cidade de São Paulo, como o bairro liberdade.  

Destacamos que os vocábulos selecionados nas obras investigadas não constituem 

somente casos de empréstimo lexical, já que a maioria passa por processos fonológicos e 

morfológicos para moldar-se à estrutura da língua japonesa – uma vez que essa língua é 

muito distante linguístico-culturalmente do português do Brasil. O fenômeno do 

empréstimo é, na maioria das palavras, visível e gerador do ponto de partida para as 

transformações pelas quais grande parte do léxico selecionado passa. Ademais, como 

salientado por Ota (2009), além do empréstimo de palavras, a língua japonesa usada pelos 

nipobrasileiros também evidencia outros processos linguísticos tais como code switching, 

 
151  Disponível em: http://familiasimigrantesjaponesaspr.blogspot.com/2009/03/numata-shinichi.html. 

Acesso em: 21 dez. 2019. 
152 Cf. Azuma (2005).  
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code mixing, formação de verbos compostos, assim como revela traços de língua japonesa 

regional proveniente das diferentes variedades do japonês que vieram com os imigrantes 

para o Brasil.  

Sobre os vocábulos selecionados para nosso pré-teste e teste definitivo de 

inteligibilidade, separamos as cento e sete palavras, dividindo-as de acordo com sua 

classe gramatical e comentaremos os casos mais interessantes a seguir. Entretanto, faz-se 

indispensável salientar que, do vocábulo de número 1 ao número 26 estão os traços de 

nipobrasilianidade selecionados em nossa análise para o pré-teste aplicado e, do vocábulo 

de número 27 ao número 107 encontram-se os léxicos levantados por Azuma (2005) em 

seu trabalho, porém, em nossa pesquisa, incluímos somente o grupo denominado “termos 

do cotidiano”, evitando tornar o teste definitivo de inteligibilidade demasiadamente 

longo, já que usar muitos termos específicos de alguns ambientes comunicativos tal como 

“termos do trabalho” (AZUMA, op. cit. p. 43) poderia desmotivar os informantes no 

preenchimento do questionário, assim como ajudaria a mascarar os resultados através do 

uso de vocábulos que não são do cotidiano dos nipobrasileiros, mas sim de um 

determinado grupo de falantes.  

Com relação ao questionário de identidade nipobrasileira, durante a coleta 

definitiva, as perguntas versavam sobre o conhecimento dos falantes sobre a variedade 

estudada, a koroniago, sobre sua percepção em relação à língua usada pelos 

nipobrasileiros, assim como sobre o sentimento dos informantes em relação às mudanças 

na língua japonesa usada por eles. Os informantes do grupo “japoneses” somente 

responderam à primeira pergunta, já que as outras duas não estão relacionadas com esses 

sujeitos. Os questionamentos realizados foram os seguintes:  

1. O senhor (a) já ouviu falar da Koroniago? Se sim, explique o que significa 

para você.    

2. O que se modificou mais na língua japonesa falada pelos Nikkeis 

(nipobrasileiros)? (p. ex. vocabulário, pronúncia, gramática)? 

3. A sua língua modificou-se ao longo dos tempos? Se sim: como essa 

mudança é percebida? 

Com a pergunta número 1, objetivamos compreender se o termo “koroniago” era 

conhecido pelos informantes, bem como de que maneira os falantes nipobrasileiros 

enxergam essa variedade, podendo entender, em certa medida, se esses indivíduos 

visualizam essa língua com um aspecto negativo ou positivo, etc. Pretendemos, também, 

com o mesmo questionamento, saber se os japoneses conheciam a referida variedade, 
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enxergando-a como uma variedade linguística originada do contato da língua japonesa 

com a língua portuguesa no contexto imigratório.  

Já com a pergunta número 2, buscamos entender se os informantes compreendiam 

em que nível linguístico a variedade investigada poderia ser mais saliente – destacamos 

que essa pergunta também fez parte do pré-teste e ajudou-nos a conduzir nosso recorte de 

investigação.  

Com a pergunta número 3, intentamos depreender se os nipobrasileiros percebiam 

mudanças em sua variedade linguística ao longo do tempo e se conseguiam descrever o 

que era mais perceptível nessa modificação.  

 

4.2.3.  Resultados do teste definitivo 

 

Dissertaremos, a partir de agora, sobre os resultados obtidos no teste definitivo 

aplicado nos três grupos de nossa pesquisa: os nipopaulistas, os nipofluminenses e os 

japoneses. Como mencionado anteriormente, o teste definitivo engloba perguntas sobre 

as variáveis básicas para nosso estudo, bem como um questionário definitivo – ou no caso 

dos nipobrasileiros “um questionário de identidade nipobrasileira” – e um teste de 

inteligibilidade composto por 107 vocábulos considerados como traços de 

nipobrasilianidade no léxico da variedade linguística investigada: a koroniago153. 

 

                  4.2.3.1. O questionário comum e o questionário de identidade nipobrasileira  

 

Apresentaremos neste subcapítulo os resultados mais relevantes do questionário 

definitivo aplicado em nossa investigação. Denominamos como questionário comum o 

aplicado nos informantes japoneses e como questionário de identidade nipobrasileira o 

aplicado nos informantes nipobrasileiros. Em relação ao conhecimento dos informantes 

sobre a variedade investigada, 41 informantes da pesquisa (68%) declararam conhecer o 

termo “koroniago” e 19 participantes (32%) informaram nunca ter ouvido o referido 

vocábulo. Dentre os 41 informantes (68%) estão inclusos todos os nipobrasileiros (40 

informantes) e apenas 1 japonês – o informante JAP5: 

 

 
153 Cf. Anexos 3 e 4. 
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Gráfico 36. Pergunta número 1 do questionário definitivo 

 
Fonte: dados da pesquisa 

 

O quadro que segue traz as respostas mais interessantes da pergunta número 1 do 

questionário definitivo. Os comentários dos outros informantes que não estão no quadro 

abaixo, de modo geral, convergem praticamente no mesmo ponto central: reconhecem a 

koroniago como uma língua japonesa usada pelos nipobrasileiros. As respostas que 

seguem, evidenciam, também, algumas reflexões relevantes sobre a variedade 

investigada: os informantes NF1, NF13, NF19, NP8, NP10, NP18,  ao responder ao 

questionamento número 1, sobrelevaram a origem da variedade e a maioria deles 

reconheceu que nessa variedade “as palavras” ou  “ o léxico” são diferentes do japonês 

do Japão. Informantes como o NF15 e o NF19, por sua vez, destacaram o caráter 

minoritário que acreditam que a variedade linguística em questão possui, sobrelevando 

sua diferença para o japonês “padrão”. Outros participantes, como NP13 e NP15 usaram 

a palavra “dialeto” para definir a koroniago, enquanto informantes como NF19, NP12 e 

NP19 destacaram, de certo modo, que a variedade em questão seria uma “língua de 

herança”, ou seja, herdada dos seus ascendentes. Além disso, há vários informantes, 

também, que reconheceram essa variedade como “uma língua dos “nipobrasileiros” e/ou 

“nikkeis do Brasil” convergindo na mesma ideia. 
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Quadro 33. Respostas mais pertinentes da pergunta número 1 do questionário definitivo 

INFORMANTE RESPOSTA 

NF1 Sim. Idioma que os descendentes japoneses criaram através da 

vida no Brasil. Eles incorporaram as palavras portuguesas que 

usavam na vida cotidiana em Japonês, a (ibid.) idioma que eles 

falavam. 

NF2 Sim, significa a língua da colônia japonesa no nosso país.  

 

NF5 Sim, é a língua japonesa dos nipo-brasileiros.   

 

NF8 Sim. A koroniago significa a mistura da palavra “colônia” com 

“go” que significa a língua da colônia. È nossa língua japonesa 

falada nas comunidades de nikkeis no Brasil.  

 

NF9 É a língua japonesa dos imigrantes japoneses no Brasil 

 

NF13 A koroniago é a nossa língua japonesa cheia de empréstimos dos 

(ibid.) português do Brasil.  

 

NF14 É a língua japonesa que falamos com nossa família, amigos da 

comunidade, da associação  

 

NF15 Sim, a koroniago seria a língua japonesa usada por nós no Brasil, 

ou seja, a língua de quem não teve oportunidade de aprender no 

nihon a língua japonesa mais clara, mais correta.  

 

NF16 Essa língua é a língua japonesa dos nikkeijin brasileiros.  

 

NF18 Sim. Seria a língua usada pelos nikkeis que cresceram no Brasil e 

não aprenderam nihongo do Japão.  

 

NF19 Sim. A koroniago é a língua dos nipo-brasileiros, ou seja, dos 

japoneses-brasileiros que cresceram no Brasil e aprenderam com 

seus pais e/ou avós a língua japonesa que não acompanhou a 

modernização do japonês do Japão que é o japonês padrão.  

 

NP4 Sim. Nosso jeito de falar japonês. 

NP6 Koroniago é a língua falada pelos japoneses-brasileiros nas 

comunidades japonesas.    

 

NP7 Para mim significa a língua que usamos aqui no Brasil   

 

NP8 Sim. É uma variedade do japonês do Japão usada por nós no 

Brasil. Essa variedade surgiu pois aprendemos japonês com 

nossos pais e avós ao mesmo tempo que fomos aprendendo 

português pela necessidade dessa língua já que não vivemos no 

Japão. Assim nosso nihongo é bem diferente do nihongo de quem 

cresceu no Japão.   
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NP9 Sim, é uma língua japonesa diferente da do Japão falada pelos 

nipo-brasileiros em sua maioria.  

 

NP10 Sim. Koroniago é língua japonesa falada pelos Nikkei no Brasil; 

Há muitas palavras diferentes do nihongo original.  

NP12 Sim, nossa língua que herdamos de nossos avós.  

 

NP13 Sim, é o dialeto de japonês falado no Brasil.  

 

NP15 Sim, é o dialeto de japonês que falamos com nossos pais e avós no 

dia a dia aqui em nosso país.  

 

NP17 Acho que é como os mais velhos chamam o nosso nihongo.  

 

NP18 Sim: é a junção da palavra brasileira “colônia” de maneira 

japoneizada com a palavra “go” japonesa que significa “língua” 

ou seja, é a língua da colônia japonesa do Brasil.  

 

NP19 Sim. Seria a língua que foi passada para nós descendentes dos 

nossos pais e avós imigrantes.  

 

NP20 Koroniago é o nihongo que herdamos dos nossos antepassados que 

vieram para o Brasil.  

 
Fonte: dados da pesquisa 

 

Além dos comentários acima, cabe destacar que, em algumas respostas dos 

informantes nipobrasileiros, percebemos o uso de termos da língua japonesa (NF15, 

NF16, NF18, NP8, NP10, NP17, NP20), apesar dos nipobrasileiros terem respondido em 

língua portuguesa. Essa alternância de códigos, no nível lexical, mostra como o caráter 

nipobrasileiro faz parte do cotidiano desses sujeitos e que a alternância de códigos, 

mesmo em menor escala, desvela a natureza étnica híbrida desses indivíduos. Spinassé 

(2008, p.121-125), por exemplo, ao tratar desse assunto em sua investigação sobre o que 

ela denomina de “uma espécie de coiné [...] do resultado da interseção de diferenças dos 

dialetos alemães confrontados em solo brasileiro”, o hunsrückisch, evidencia que “o 

code-mixing e code-switching levam à adoção de determinados termos na língua, o que é 

responsável pelas mudanças”. A autora destaca que as variações se transformam em 

ocorrências regulares que se solidificam e acabam se ancorando entre os falantes. 

Em relação à pergunta de número 2 do questionário definitivo, respondida 

somente pelos nipofluminenses e nipopaulistas e por isso denominado “questionário de 
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identidade nipobrasileira”, 39 indivíduos (97%) responderam à referida pergunta e 

apenas 1 participante (3%) não soube respondê-la: 

 

 

Gráfico 37. Pergunta número 2 do questionário definitivo: porcentagem de participantes que 
responderam e não souberam responder 

 
Fonte: dados da pesquisa 

 

Entre as respostas da pergunta supracitada, 36 informantes (90%) mencionaram o 

vocabulário/léxico/palavra como um dos níveis linguísticos que mais se modificou na 

língua japonesa falada pelos nipobrasileiros, enquanto 3 informantes (7%) declararam 

outros aspectos modificados, não citando o nível lexical. Como dito anteriormente, 1 

informante (3%) não respondeu à pergunta em questão:  

 

97%

3%

Pergunta número 2 do questionário 
definitivo

respondeu

não respondeu
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Gráfico 38. Informantes que mencionaram ou não mencionaram o nível lexical como aspecto 
que mais se modificou na língua japonesa dos nipobrasileiros 

 
Fonte: dados da pesquisa 

 

 

 

 

Quadro 34. Respostas mais pertinentes da pergunta número 2 do questionário definitivo 

INFORMANTE RESPOSTA 

 

NF1 Palavras e maneira de se expressar 

NF2 Há uma sensível pronúncia com sotaques. Também há neologismos 

resultantes da mistura de palavras. Os vocabulários também tendem a 

ser antigos. Alguns intercambistas jovens japoneses às vezes até 

demoram a compreender certas palavras.  

 

NF3 gramática 

 

NF4 Vocabulário  

 

NF5 Os falantes de japonês fora do Japão não acompanharam os 

neologismos e a dinâmica da língua em território japonês. 

 

NF6 Vocabulário e pronuncia com sotaques. O vocabulário usado é bem 

antigo o que dificulta os japoneses a entender às vezes.    

 

NF7 Vocabulário e maneira de dizer as coisas.  

 

90%

7%

3%

Respostas da pergunta 2 do 
questionário definitivo

Menciona o léxico

Não menciona o léxico

Não soube responder
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NF8 Acredito que o vocabulário é o que mais mudou na língua pois usamos 

muitas palavras misturadas com português.  

 

NF9 Vocabulário 

 

NF10 Vocabulário 

 

NF11 Vocabulário e formalidade 

 

NF12 Vocabulário usado por nós. 

 

NF13 Vocabulário 

 

NF14 Vocabulário e traços de formalidade: no japonês do Japão temos que 

mudar muito a maneira de falar com os superiores. Na koroniago isso 

não acontece: não falamos de forma mal-educada, mas não precisamos 

usar japonês muito rebuscado.  

 

NF15 Vocabulário. 

 

NF16 Acho que é o vocabulário. 

 

NF17 As palavras que usamos no dia a dia  

 

NF18 Vocabulário;  

 

NF19 O que é mais perceptível seria o vocabulário, pois muitas palavras são 

resultado da mistura do japonês com o português. Sabemos que marcas 

de formalidade na koroniago também são muito poucas, já no japonês 

do Japão são bem numerosas.    

 

NF20 Vocabulário.  

 

NP1 As palavras 

NP2 Vocabulário 

NP3 O vocabulário, acredito.  

NP4 Vocabulário  

NP5 Pronúncia e vocabulário  

NP6 A língua japonesa ensinada hj (ibid.) nas escolas é muito diferente da 

dos nossos pais. 
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NP7 Pronúncia e gramática.   

NP9 Vocabulário e pronúncia.  

NP10 Vocabulário.    

NP11 Vocabulário e formalidade.   

NP12 Vocabulário: muitas palavras novas formadas do português.  

NP13 Vocabulário.  

NP14 Vocabulário. Com certeza percebemos ao conversar com nihonjin que 

as palavras que usamos são muito antigas ou diferentes por causa do 

português nosso.  

NP15 Vocabulário. Usamos muitas palavras híbridas.   

 

NP16 Vocabulário e algumas pronúncias.  

NP17 Vocabulário, maneira de falar com superior e diferenças de fala entre 

homens e mulheres: no nosso nihongo não diferenciamos muitos (ibid.) 

o gênero como o nihongo do Japão diferencia ainda hoje.  

NP18 Creio que o que mais mudou foi o vocabulário que usamos.  

NP19 Vocabulário.   

NP20 Vocabulário.  

Fonte: dados da pesquisa 

 

Já sobre a pergunta número 3 do questionário definitivo, respondida somente pelos 

nipobrasileiros, 3 informantes (NF1, NF3 e NF7) não responderam ao questionamento, 

representando um total de 8% e 37 informantes responderam à referida pergunta, 

constituindo um montante de 92%:  
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Gráfico 39. Informantes nipobrasileiros que responderam/não responderam à pergunta 3 do 
questionário definitivo 

 
Fonte: dados da pesquisa 

 

Dentre os 40 informantes, 17 participantes nipobrasileiros (46%) informaram em 

sua resposta, de certa maneira, que o léxico foi o que mais se modificou na língua japonesa 

falada por eles. Já 13 informantes (35%) mencionaram outros fatores como os que mais 

se modificaram em sua variedade linguística ao longo do tempo, enquanto 7 indivíduos 

(19%) afirmaram não saber responder ao questionamento feito na referida pergunta. Os 

números apresentados desvelam como a maioria dos informantes aponta o nível lexical 

como o que mais se alterou na língua japonesa falada por eles no Brasil ao longo do 

tempo, deixando bem claro que essa mudança é perceptível. O gráfico que segue compila 

esses dados:  

 

 

92%

8%

Informantes que responderam/não responderam à pergunta 
3 do questionário definitivo

Respondeu

Não respondeu
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Gráfico 40. Resposta dos nipobrasileiros à pergunta 3 do questionário definitivo

 
Fonte: dados da pesquisa 

 

O quadro abaixo elucida as respostas da pergunta 3 do questionário definitivo 

dadas pelos informantes nipobrasileiros, salvo os três informantes supracitados que não 

responderam ao questionamento: 

 

 

Quadro 35. Respostas da pergunta 3 do questionário definitivo 

INFORMANTE RESPOSTA 

NF2 Sim. Em uma conversa, demoro a conseguir falar japonês sem 

sotaque e com fluidez de vocabulário. Falo quase sempre em 

português, mas fico com a sensação de que esta não é minha língua.  

 

NF4 Sim, mais nas palavras usadas.   

NF5 Sim. Todas as línguas se modificam com o tempo. No caso do 

português me parece que o sistema de concordância tende à 

simplificação.   

 

NF6 Sim. Percebemos muito no uso do vocabulário.    

 

NF8 O vocabulário é o que mais mudou na língua pois usamos muitas 

palavras misturadas com português. 

 

NF9 Sim, acompanha a modernização das coisas. 

 

NF10 Sim. 

NF11 Sim. Ela incorpora muito os vocabulários mais atuais, da internet, 

dos grupos de pessoas que convivemos.  

46%

35%

19%

Pergunta 3 do teste definitivo de 
inteligibilidade

Léxico

Outros

Não sabe dizer
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NF12 Sim. Percebo mas não sei dizer o que mudou ao certo.   

 

NF13 Sim. Ela tem muitas palavras diferentes do japonês correto, pois 

essas palavras são formadas da mescla com o português do Brasil, 

já que os nikkeis falam geralmente as duas línguas.  

 

NF14 Sim. 

NF15 Não muito. Falo da mesma maneira, mas uso koroniago – não sei 

japonês padrão e só sei um pouco de kanji.   

 

NF16 Sei que modificou mas não sei dar detalhes.  

 

NF17 Modificou. Acho que usamos muitas palavras antigas e que os 

japoneses não conhecem muito. Por isso eles não entendem muito 

a gente, levam tempo para entender.  

 

NF18 A minha não modificou, mas os jovens falam bem diferente: 

inventam muitas palavras.  

 

NF19 A minha não se modificou muito, pois uso japonês somente com 

parentes mais próximos, obaachan, ojiichan, etc.   

 

NF20 Não sei dizer;  

 

NP1 Muitas palavras misturadas e não é tão formal quanto o japonês do 

Japão. 

 

NP2 Palavras e jeito de falar com os superiores. agente sabe quando é 

nikkei ou japonês mesmo que tá falando. 

NP3 Muitas palavras são formadas do português 

 

NP4 Não sei dizer.  

 

NP5 Vocabulário: nós usamos muitas palavras antigas e mescladas. Por 

isso às vezes temos vergonha de falar nihongo perto de nihonjins.  

 

NP6 A sociedade como um todo se modificou e consequentemente o seu 

modo de se comunicar.  

 

NP7 No ensino da língua.  
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NP8 Sim, uso maior do coloquial. 

 

NP9 Modificou muito.  

NP10 Sim, japonês do Nihon e muito diferente do Japonês usado por 

nikkeis. 

 

NP11 Sim. Muitos vocabulários que usamos são antigos ou específicos 

de uso aqui em nosso país.  

 

NP12 Sim, muitos japoneses, às vezes, não entendem a gente rápido 

porque usamos palavras diferentes, originadas da koroniago e isto 

dificulta a comunicação, às vezes.   

 

NP13 Sim, modificou muito desde nossos pais até os poucos jovens que 

ainda falam japonês. A língua está se perdendo já que muitos jovens 

não querem aprender nihongo. 

 

NP14 Acho que o que se modificou muito foi as palavras e o jeito de falar 

com superior.  

 

NP15 A minha não muito, mas percebo que o japonês do Japão tem 

muitas palavras diferentes do nosso japonês.  

 

NP16 Não.  

NP17 Não, a minha acho que não mudou muito não.  

 

NP18 Creio que desde o (ibid.) meus avós até hoje em dia a nossa língua 

vem mudando pois criamos muitas palavras novas devido ao 

português que também falamos no dia a dia.  

 

NP19 Hoje percebo que existem muitas palavras novas no nosso nihongo 

que é bem diferente do nihongo do Japão.  

 

NP20 Acho que modificou, mas não sei especificar. Quando escuto algum 

japonês falando, dá para ter noção que usamos muitas palavras 

diferentes. Quando vemos animes, por exemplo, é possível notar 

que eles usam muitas palavras que não usamos normalmente.  

 
Fonte: dados da pesquisa 

 

Além do léxico, também chamou nossa atenção a quantidade de respostas que 

destaca o fator “formalidade” como outro aspecto que se modificou ao longo do tempo 
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na variedade linguística investigada: como informado anteriormente, a língua japonesa 

utilizada no Brasil apagou, de certa maneira, as diferenças existentes entre as posições 

sociais dos falantes e ouvintes na língua japonesa padrão (OTA, 2009). Processos 

linguísticos como o de acomodação acabam filtrando das variedades envolvidas na 

situação de CL aquilo que essas variedades inteligíveis possuem – como ocorreu no caso 

dos imigrantes japoneses no Brasil e suas diferentes variedades de japonês trazidas – 

culminando, em muitos casos, com o apagamento de traços de formalidade, diferença de 

gênero e tudo o que possa dificultar a praticidade na comunicação entre os falantes em 

questão. De acordo com o Spinassé (2008, p. 117)  

 

Todo o caso de emigração/imigração engloba uma integração em diferentes 

níveis, e os imigrantes têm que passar por um contínuo processo de adaptação 

social e linguística para se adequarem ao novo meio. Nesse contexto, porém, 

os imigrantes geralmente também desejam manter suas tradições e sua língua 

de origem para que sua identidade seja mantida (não necessariamente de forma 

consciente) na maioria das vezes isso ocorre de forma natural e impensada. A 

integração é necessária, desejada e inevitável; contudo, a ligação com a origem 

e o passado também o é. 

 

Outro fato interessante que nos chamou a atenção foi a consciência da mudança 

linguística, inerente às línguas naturais, que a maioria dos informantes possui, mesmo 

que, em alguns casos, não saibam descrever o que mudou na variedade linguística usada 

por eles no seio de suas famílias e/ou comunidades étnicas que pertencem.  

 

4.2.3.2. O Teste de inteligibilidade: traços de nipobrasilianidade 

 

Primeiramente, dissertaremos sobre os vocábulos selecionados dos seis volumes 

do Curso Básico de Língua Japonesa da Aliança Brasil-Japão154, São Paulo. Dentre os 26 

vocábulos levantados como traços de nipobrasilianidade nesses livros didáticos, 

podemos classificar 21 deles como substantivos simples, exemplificados no quadro que 

segue, cujo número de ocorrências na coleção de livros supracitada também é enumerada:  

 

 

 
154 Cf. Kurihara et al. (2006, 2007a, 2007b, 2007c, 2008a, 2008b). 
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Quadro 36. Substantivos simples retirados dos seis volumes do Curso Básico de Língua 
Japonesa155 

SUBSTANTIVOS GRAFADOS EM 

ROMAJI156 

SIGNIFICADO NÚMERO DE 

OCORRÊNCIA 

1.フェイジョアー

ダ  

Feijoada Feijoada 3 

2.シュハスコ 

 

Shuhasuko Churrasco 2 

3.フェイジョン 

 

Feijon Feijão 1 

4.アカラジェ 

 

Akaraje Acarajé 2 

5.ハバーダ 

 

Haba-da Rabada 2 

6.クスクス 

 

Kusukusu Cuscuz 1 

7. アリアンさ 

 

Ariansa Aliança 1 

8. グアルジャ Guaruja Guarujá 1 

9. ガラナ 

 

Garana Guaraná 1 

10. リベルダーデ 

 

Riberuda-de Liberdade 4 

11.マナウス 

 

Manausu Manaus 1 

12. マシャードデ

アシス 

 

Mashadodeashisu Machado de Assis 1 

13. アラメーダカ

ンピーナス 

 

Arame-dakanpinasu Alameda 

Campinas 

1 

14. クリチーバ 

 

Kurichi-ba Curitiba  1 

 
155 Cf. Kurihara et al. (2006, 2007a, 2007b, 2007c, 2008a, 2008b). 
156 Alfabeto Romano. 
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15. ヴぃトリア Bitoria Vitória 1 

16.リンドイア 

 

Rindoia Lindoia  1 

17.ボサノバ 

 

Bosanoba Bossa Nova 1 

18. シド二 Shidoni Sidney 1 

19. ヴぃダスセッ

カス 

Vidasusekkasu Vidas Secas  

20. フォスドイグ

アス 

 

 

Fosudoiguasu Foz do Iguaçu 1 

21. オンサ 

 

Onsa Onça 1 

Fonte: Kurihara et. al. (2006, 2007a, 2007b, 2007c, 2008a, 2008b). 

 

Entre os substantivos simples acima, há nomes de pessoas como Sidney (Shidoni), 

Machado de Assis (Mashadodeasshisu), topônimos como Lindóia (Rindoia), Vitória 

(Bitoria), Curitiba (Curichiba), Manaus (Manausu), Guarujá (Guaruja), Liberdade 

(Riberudade), etc., e também há nomes de pratos típicos brasileiros tais como Cuscuz 

(kusukusu), rabada (raba-da), acarajé (akaraje), entre outros. Além disso, há substantivos 

próprios como o título da obra de Graciliano Ramos “Vidas Secas” (vidasusekkasu): 

romance publicado em 1938 que é considerado um dos grandes clássicos da literatura 

brasileira.  

Ademais, encontramos também cinco casos de locuções substantivas que, em 

japonês, são formadas pelo uso da partícula “no” (の) para ligar os dois substantivos como 

no caso “ai no ringo” – 愛のりんご (Maçã do Amor), ou “anhenbi no mo-ta- sho-” ア二ェ

ンビのモーターショー (show de moda do Anhebi), “toshokan no nezumi - 図書館のねずみ 

” (rato de biblioteca) , “pate no sandoichi-”パテのサンドイッチ (sanduíche de patê), assim 

como uma formação de locução substantiva diferente das outras  “masan do amoru”- マ

っサンドアモル (maçã do amor):  
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Quadro 37. Exemplos de locuções substantivas retiradas dos livros didáticos “Curso Básico de 
Língua Japonesa” 

LOCUÇÕES 

SUBSTANTIVAS 

GRAFADAS EM 

ROMAJI 

SIGNIFICADO NÚMERO DE 

OCORRÊNCIAS 

1. ア二ェンビのモ

ーターショー 

Anhenbi no mo-ta-

sho- 

Festival de Moda do 

Anhembi 

1 

4.  図書館のねず

み 

Toushokan no 

nezumi 

Rato de Biblioteca 1 

5. パテのサンド

イッチ 

Pate no sandoicchi Sanduíche de patê 1 

6. マっサンドア

モル  

Massan do amoru Maçã do amor 1 

7. 愛のりんご Ai no ringo Maçã do amor 1 

 Fonte: Kurihara et. al. (2006, 2007a, 2007b, 2007c, 2008a, 2008b). 

 

Dos exemplos supracitados no quadro anterior, chamou-nos a atenção as duas 

maneiras usadas nos materiais investigados para dizer “maçã do amor”: na primeira 

ocorrência, “massandoamoru” (マっサンドアモル ) houve um empréstimo do termo 

original em língua portuguesa que sofre o processo de epêntese, ou seja, acrescenta 

fonemas à palavra emprestada para moldar-se à língua alvo. No caso da língua japonesa, 

por exemplo, não há a presença dos fonemas /l/, /v/, /j/, /z/, /f/, /rr/, tampouco vogais 

abertas e encontros consonantais. Por isso, como no termo acima, é necessário adaptar 

alguns fonemas e acrescentar outros para que o vocábulo originado possa encaixar-se 

foneticamente ao japonês.  

Já no segundo caso de uso do termo “maçã do amor”, há uma formação do 

vocábulo usando, literalmente, as palavras japonesas “amor” (ai-愛) e “maçã” (ringo-り

んご), com a junção de ambas de acordo com as regras morfossintáticas do japonês, nesse 

caso, através do uso da partícula que liga substantivos e estabelece noção de posse: a 

partícula “no” (の), resultando na locução substantiva “ai no ringo” (愛のりんご).  

Nos exemplos supracitados, percebemos que não há verbos, nem adjetivos, 

advérbios ou outras classes de palavras além de substantivos simples e locuções 

substantivas. Segundo Alves (1990), a maioria dos neologismos provenientes da língua 

portuguesa seria de substantivos, talvez pela facilidade dessa classe de palavras de 
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encaixar-se na estrutura morfossintática da língua de chegada. Nos levantamentos de 

léxicos dos livros investigados, percebemos que, em sua maioria, os substantivos são mais 

comuns e recorrentes, usados, em muitos casos, com uma frequência alta em relação às 

outras classes de palavras.   

Já na obra “Pinga to Imin”, dos termos selecionados para nossa investigação, 74 

são substantivos simples e há a penas uma locução substantiva: “panko”, ou seja, “farinha 

de rosca”. Cabe destacar que, ao contrário dos casos de locuções substantivas 

mencionados nos léxicos do quadro anterior, a palavra “panko” (パン粉) é formada apenas 

pela aglutinação do termo de origem lusófona “pan” (パン) – pão – com a junção do termo 

japonês “ko” (粉) que significa farinha. Esse termo é usado da mesma maneira pelos 

japoneses, ou seja, através da mescla de termos das duas línguas envolvidas: o português 

de Portugal e o japonês. De acordo com nossa proposta, essa palavra em questão não seria 

um caso de “traço de nipobrasilianidade” já que seu uso e origem de formação lexical 

não é fruto do CL com o português brasileiro, tampouco com a cultura de nosso país ou 

a cultura nipobrasileira. O quadro que segue esboça os casos de substantivos simples 

retirados da obra em questão:  

 

 

 

Quadro 38. Substantivos próprios levantados de “termos do cotidiano” da obra “Pinga to Imin” 

SUBSTANTIVOS GRAFADOS EM 

ROMAJI 

SIGNIFICADO NÚMERO DE 

OCORRÊNCIAS 

27.アメーバ Ame-ba Ameba 1 

28.アロース Aro-su Arroz 5 

29.アルゴドン Arugodon Algodão 2 

30.アルモッサ Arumossa Almoço 1 

31. バカリャウ Bakaryau Bacalhau 1 

32. バルサ Barusa Balsa 1 

33. バテリーヤ Bateri-ya Bateria 1 

34. ベンダ Benda Venda 1 
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35.ボタン Botan Botão 1 

36.コーバ Ko-ba Cova 1 

37.エメチーナ Emechi-na Emetina157 5 

38.エスピーガ Esupi-ga Espiga 1 

39.エステーラ Esute-ra Esteira 1 

40.エストッパ Esutoppa Estopa 1 

41. ファリーニャ Farinya Farinha 1 

42. フォゴン Fogon Fogão  1 

フンド Fundo Fundo 1 

44. フバー Fuba- Fuba 3 

45. フェジョン Fejon Feijão 9 

47. フランゴ Furango Frango 3 

48. ガラホン Garahon Garrafão 1 

49. グルッポ Guruppo Grupo 1 

50. ヒゲーラ Hige-ra Figueira 1 

51. イッペー Ippe- Ipê 1 

52. ジャジネーラ Jajine-ra Jardineira 1 

53. ジャンタ Janta Janta 1 

54. ジーピ Ji-pi Jipe 1 

55.カブセーロ Kapuse-ro Cabeceira 1 

56.カデーラ Kade-ra Cadeira 1 

 
157  Alcaloide encontrado na Ipeca (planta medicinal) usado na fabricação de xaropes expectorantes, 

vermífugos e outros medicamentos. Disponível em: http://www.ppmac.org/content/ipeca. Acesso em: 28 

dez. 2019.  
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57. カフェー Kafe- Café  32 

58. カーマ Ka-ma Cama  1 

59. カンビオ Kanbio Cambio 1 

60. カミーザ Kami-za Camisa 1 

61. カンジッカ Kanjikka Canjica 1 

62. カンナ Kanna Cana-de-açúcar 5 

63. カラビーナ Karabi-na Carabina 1 

64. カルス Karusu  Cálice 2 

65. カヴァーロ Kava-ro Cavalo 1 

67. コーボ Ko-bo Covo158 1 

68. コップ Koppu Copo  3 

69. コロニヤ Koroniya Colônia 8 

70. マカロン Makaron Macarrão 1 

71. マモン Mamon Mamão 1 

72. マンジョカ Manjyoka Mandioca 1 

73. メルカード Meruka-do Mercado 1 

74. メーザ Me-za Mesa 1 

ノロエステ Noroesute Noroeste 1 

75. ミーリョ Mi-ryo Milho 15 

76. ムダンサ Mudansa Mudança 12 

 
158  Espécie de cesto de vime, usado para pescar nos rios e em zonas costeiras. 

Disponível em: https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/covo. Acesso em: 28 dez. 2019. 
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79. オニブス Onibusu Ônibus  1 

80. オンサ Onsa Onça 2 

82. パンノ Panno Pano 2 

83. パルミット Parumitto Palmito 9 

84. ペニシリーナ Penishiri-na Penicilina 1 

85. ピニェーロ Pinnye-ro Pinheiro 1 

86. ピリキット Pirikitto Periquito 1 

87. ポレンタ Porenta Polenta 5 

88. ポルビオ Porubio Polvilho 1 

91. ラジオ Rajio Rádio 1 

92. ランバリー Ranbari- Lambari 1 

93. ランビーケ Ranbi-ke Alambique 11 

94. ラポーゾ Rapo-zo Raposo* 1 

95. レーニャ Re-nya Lenha 1 

96. リモエイロ Rimoeiro Limoeiro 1 

97.リモン Rimon Limão 1 

98. ルアソン Ruason Arruação159 1 

99. サッコ Sakko Saco 1 

100. サーラ Sa-ra Sala 1 

 
159 A arruação, também chamada de coroação, é a operação feita antes da colheita para evitar que o café 

venha a se perder em mistura com a terra e restos de vegetais. Facilita, também, a varrição ou varredura do 

café seco caído após a derriça e possibilita um maior rendimento dos trabalhos de colheita. A arruação 

consiste em se limpar o chão, embaixo da saia e nas imediações do cafeeiro, arrastando o “cisco” e a terra 

solta para o meio da rua, formando leiras ou coroas que isolam covas individuais ou grupos de covas.  

Disponível em: http://cccmg.com.br/arruacao-e-esparramacao/. Acesso em: 28 dez.2019. 
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101. サラクーラ Saraku-ra Saracura160 2 

103. セレアエス Sereaesu Cereais 5 

104. シッポー Shippo- Cipó 1 

105. ソッパ Soppa Sopa 1 

106. タツー Tatsu Tatu 3 

107. テーリャ Te-rya Telha 1 

Fonte: Azuma (2005); Numata (1977). 

 

Sobrelevamos que, os termos “botan” (ボタン), “Guruppo” (グルッポ), “koppu” (

コップ) e “rajio” (ラジオ), apesar de parecerem ser específicos da variedade nipobrasileira 

investigada, são casos de empréstimos lexicais provenientes do contato dos japoneses 

com os portugueses que chegaram ao Japão por volta do ano de 1543. Por isso, de modo 

geral, os japoneses participantes de nossa investigação lograram compreender esses 

vocábulos, pois, eles usam esses termos com frequência em sua língua, já que eles fazem 

parte do vocabulário do japonês padrão, não sendo considerados “estrangeirismos”, mas 

sim, léxicos provenientes do CL. 

 Entre os termos selecionados há um verbo: “mudança suru” (ムダンサする), 

formado pela aglutinação do substantivo “mudansa” (ムダンサ), do português brasileiro, 

com o verbo auxiliar “suru” (する) da língua japonesa cujo significado literal é “fazer”. 

Como salientamos anteriormente, esse tipo de formação verbal mostrou-se bastante 

comum nas observações de campo realizadas, já que formar verbos dessa maneira, 

constitui-se num processo mais simples e econômico que mescla partes de ambas as 

línguas envolvidas na situação de contato, moldando-se mais facilmente na estrutura 

morfossintática da variedade linguística utilizada:  

 

 

 

 
160  A saracura é uma denominação comum para se referir a diversas espécies de vários gêneros de 

aves Gruiformes da família Rallidae. Disponível em: https://www.wikiaves.com.br/wiki/saracura. Acesso 

em:  28 dez. 2019. 
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Quadro 39. Verbo no levantamento lexical da obra “Pinga to imin” 

VERBO GRAFADO EM 

ROMAJI 

SIGNIFICADO NÚMERO DE 

OCORRÊNCIAS 

1.ムダンサする 

 

“Mudansa suru” Mudar 1 

Fonte: Azuma (2005); Numata (1977) 

 

Identificamos, também, nos vocábulos selecionados na obra supracitada, um 

adjetivo “Puronto” (プロント) e alguns numerais tais como “purime-ro” (プリメーロ), 

“kinto” (キント), “segundo” (セグンど), e “segunda” (セグンだ). Uma possível explicação 

poderia ser o número de adjetivos existentes na língua japonesa, bem como a diferença 

existente entre o uso desses qualificadores se compararmos com a língua portuguesa.  Os 

adjetivos em japonês, além de serem usados antes dos substantivos que qualificam, 

possuem um tipo de “conjugação” específica possuindo formas diferentes para o 

“presente/futuro afirmativo”, “presente/futuro negativo”, “passado afirmativo” e 

“passado negativo”, como salientado no subcapítulo 1.5.2. A variedade usada, então, 

tende a simplificar alguns usos linguísticos, já que as línguas envolvidas são bem díspares 

e em muitos casos, como no dos adjetivos, não há necessidade de inúmeros empréstimos 

já que esses termos são bem numerosos tanto em português como em japonês (HANDA, 

1973).  

Outro caso interessante que merece nossa atenção é o da palavra “makaron” (マカ

ロン). Na obra analisada, o referido termo significa “macarrão”, porém, em japonês 

padrão a mesma palavra, com os mesmos fonemas e grafemas significa “Macaron”161. 

Isso poderia causar um problema de entendimento já que existe uma diferença latente 

entre os dois conceitos que o vocábulo supracitado carrega. Por isso, como pode ser 

observado nos resultados dos testes definitivos de inteligibilidade realizados pelos 

 
161 “O macaron (se pronuncia macaRRon, mas se escreve macaRon) é um pequeno biscoito feito com 

farinha de amêndoas, granuloso e molinho, de forma arredondada com em média de 3 a 5 cm de diâmetro. 

É uma especialidade em diversas cidades e regiões da França e por isso a receita e apresentação pode mudar 

de um lugar a outro.” Disponível em: https://gastronomos.fr/pt/cultura/gastronomia/tudo-sobre-macaron-

receita-aula-paris/.Acesso em: 28 dez. 2019. 
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japoneses, a maioria dos participantes compreendeu o termo “makaron”, mas não com o 

mesmo significado da obra de Numata (1977).  

Há também, dentre esses termos do cotidiano, o uso de uma expressão grafada em 

katakana: “foi perigo-zo” (フォイペリゴーゾ), que representa de maneira “japoneizada” a 

expressão “foi perigoso” da língua portuguesa. O intrigante dessa ocorrência é que, assim 

como pudemos observar na fala dos nipobrasileiros em nosso trabalho de campo, ao falar 

na variedade nipobrasileira, mesmo quando utilizam termos do português, os nikkeis 

brasileiros, em sua maioria, utiliza a forma “katakaneizada” dos termos usados para que 

esses vocábulos possam soar “japoneizados”, encaixando-se melhor na língua de 

chegada. Logicamente que fenômenos como alternância de códigos demostram que ao 

transitar entre as línguas em questão, os falantes também transitam automaticamente, sem 

dificuldade aparente, entre as línguas envolvidas, adaptando a enunciação tanto no eixo 

fonético como no eixo morfossintático e sócio-pragmático.  

Outra particularidade encontrada no léxico levantado tem a ver com o gênero do 

substantivo: o caso da palavra “rapo-zo” (ラポゾ). O uso do termo, além de realizar um 

empréstimo lexical do português, faz uma flexão de gênero para o masculino singular, 

caso que não acontece em língua japonesa, pois, como dito no capítulo 1, não há flexão 

de gênero dos substantivos em japonês e a ocorrência acontece, pois o falante domina 

ambas as línguas e o faz seguindo uma regra comum na língua portuguesa, transpondo-a 

para a língua japonesa. Além desse caso, há também o uso da palavra “arumosa” (アルモ

ッサ), com o significado de “almoço”. Não sabemos dizer claramente, o porquê da 

mudança de gênero nesse caso, já que o substantivo em questão é masculino no português. 

Contudo, percebemos que o uso do referido termo pode ter sido feito levando em conta o 

substantivo feminino “janta”, usado também na obra. Apesar da mudança de gênero, que 

não é comum no japonês, a maioria dos informantes nipobrasileiros investigados 

compreendeu os termos em questão.  

Cabe destacar também que, assim como Numata (1977) utiliza o vocábulo 

“manjyoka” (マンジョカ) – mandioca – poder-se-ia encontrar em outras obras escritas por 

nipobrasileiros os termos “aipin” (アイピ , aipim) ou “macasheira” (マカシェイラ , 

macaxeira), adaptados fonético-grafologicamente já que esse vocábulo apresenta uso 

diverso de acordo com a região do Brasil, assim como outras palavras do português 

brasileiro.  
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Podemos perceber, de modo geral, como os substantivos são mais comuns nos 

levantamentos de “traços de nipobrasilianidade” realizados para nossa pesquisa, já que, 

como afirmado anteriormente, essa classe de palavras possui características menos 

complexas para o processo de adaptação à língua de chegada. Se considerarmos outros 

levantamentos de léxicos na língua japonesa usada no Brasil que são classificados pelos 

pesquisadores da área quase sempre como “empréstimos ou neologismos” provenientes 

do CL, logramos ainda afirmar que os substantivos constituem a classe mais numerosa 

dentre os termos levantados. Apesar de não utilizarmos todos os termos levantados por 

Azuma (2005) em nossa investigação, como explicado previamente, acreditamos ser 

pertinente apresentá-los em nosso trabalho, já que eles ajudam a corroborar com as 

hipóteses que levantamos durante nossa argumentação até aqui. Os quadros que seguem 

compendiam os léxicos levantados pela referida autora: 

 

 

 
Quadro 40. Termos do trabalho levantados por Azuma (2005) 

Em alfabeto romano  Em japonês  Em português  Frequência  

 

Arenda suru (v)  アレンダ する Arrendar  1  

Are-ya  アレーヤ Areia  4  

Aruga shita (v)  アルガ した Alugar (aluguei)  1  

Aruge-ru  アルゲール Aluguel  1  

Aruke-ru  アルケール Alqueire  8  

Banko  バンコ Banco  1  

Baza-ru  バザール Bazar  1  

Be-ehe  ベエヘ BR  1  

Bi-ra  ビーラ Vila  1  

Café- makina (exp.)  カフェーマキ

ナ 

Máquina de café  1  

Centa-bo  センターボ Centavo  1  

Datta  ダッタ Data  1  

Deru-ba matto (exp.)  デルバ マット Derrubar mato  1  

Deruba shite (v)  デルバ して Derrubar (derrubando)  1  

Dobura shite (v)  ドブラ して Dobrar (dobrando)  1  

Dotto-ru  ドットール Doutor  2  
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Esutokke  エストッケ Estoque  1  

Esutora-da  エストラーダ Estrada  2  

Fakkusu  ファックス Fax  1  

Fazenda  ファゼンダ Fazenda  22  

Foise  フォイセ Foice  2  

Foruma kafé- (exp.)  フォルマ 

カフェー  

Formar café  1  

Gure-ba  グレーバ Gleba  1  

Hekuta-ru  ヘクター Hectare  3  

Japone-su garantido 

(exp.)  
ジャポネース 

ガランチード  

Japonês garantido  1  

Kafe-za-ru  カフェーザー

ル 

Cafezal  6  

Kamarada  カマラーダ Camarada (bóia-fria)  11  

Kaminyon  カミニョン Caminhão  5  

Karetta  カレッタ Carreta  1  

Kariyado-ru  

kareado-ru  
カリヤドール 

カレアドール  

Carreador/carreadouro  2  

Karossa  カロッサ Carroça  4  

Karupi suru (v)  カルピ する Carpir  1  

Karutorio  カルトリオ Cartório  1  

Konto  コント Conto  13  

Fonte: Azuma (2005, p. 43-45) 

 

 
Quadro 41. Termos de lazer levantados por Azuma (2005) 

 Em alfabeto romano Em japonês  Em português  Frequência  

Antena  アンテナ Antena  1  

Bebi-da  ベビーダ Bebida  1  

Biolon  ビオロン Violão  1  

Boteko  ボテコ Boteco  1  

Domingo  ドミンゴ Domingo  1  

Futtebo-ru  フッテボール Futebol  1  

Garappa  ガラッパ Garapa  1  
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Pesuka  ペスカ Pesca  1  

Pesukado-ru  ペスカドール Pescador  1  

Pinga  ピンガ Pinga  47  

Reunion  レウニオン Reunião  1  

Serube-ja  セルベージャ Cerveja  2  

Shinema  シネマ Cinema  1  

Fonte: Azuma (2005, p.46) 
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5. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

グァラニ語の 

読書進まず 

猫の恋 

 

Difícil de ler 
Este livro em guarani 

Gatos enamorados 
(Suinan Hashimoto)162 

 

Discutiremos os resultados relevantes obtidos através do questionário e teste 

definitivos de inteligibilidade aplicados em 20 nipopaulistas, 20 nipofluminenses e 20 

japoneses, salientando os casos mais pertinentes à nossa investigação. O teste definitivo 

foi construído objetivando levantar e comprovar no nível lexical da variedade 

nipobrasileira investigada – a koroniago – os traços de nipobrasilianidade que, em nossa 

pesquisa, constituem-se na variação existente na língua japonesa utilizada no Brasil, no 

nível lexical, que possua como fator desencadeante o CL com a língua portuguesa e/ou a 

cultura brasileira em sua multiplicidade e alteridade.  

No capítulo anterior, dissertamos sobre os vocábulos levantados nas obras 

analisadas, bem como esmiuçamos suas ocorrências e formação lexical, sobrelevando 

algumas nuances importantes no seu processo morfológico. Logramos perceber que, 

apesar de díspares, as línguas envolvidas na situação de contato investigada em nossa 

pesquisa passam por processos diferentes para que a variação ocorra de maneira ordenada 

e possa cumprir seu papel social e identitário. 

 

 

           5.1. Análise da implementação do teste de inteligibilidade dos nipopaulistas 

 

Partimos do grupo denominado nipopaulistas, já que as obras didáticas utilizadas 

para o levantamento dos primeiros 26 vocábulos do teste definitivo foram criadas por 

 
162 Disponível em: http://www.nippobrasil.com.br/zashi/2.haicai.mestres/071.shtml. Acesso em: 29 jan. 

2020.  



203 
 

nipobrasileiros que cresceram e viveram em alguma cidade do estado de São Paulo, tendo 

como objetivo central o ensino de JLE para nikkeis e/ou brasileiros, principalmente no 

contexto urbano paulista.  

Cabe destacar que um dos motivos de utilizarmos outra obra para nosso teste, no 

caso o livro “Pinga to Imin”, de Shin-Ichi Numata (1977), foi para poder testar também 

o nível de compreensibilidade dos nipopaulistas em relação aos léxicos usados em 

contextos mais ruralizados, já que a comunidade nipônica situada em cidades e/ou 

colônias nas zonas rurais tanto de São Paulo, quanto do Rio de Janeiro são bem numerosas 

e a obra de Numata retrata um contexto de colônia nipônica rural cujas redes sociais são, 

em sua maioria, de tessituras miúdas (BORTONI-RICARDO, 2014), o que ajudaria na 

manutenção da variedade local em detrimento de línguas com o status maioritário como 

a língua portuguesa. Numata (1977), por exemplo, viveu em uma colônia japonesa rural 

quando chegou no estado de São Paulo com sua família, mas também viveu em uma 

comunidade nipônica no estado do Paraná, bem como na cidade de Londrina. Por isso, o 

vocabulário utilizado pelo referido autor possui diversas palavras do meio rural/agrícola, 

bem como palavras comuns no meio urbano como as encontradas nas obras “Curso 

Básico de Língua Japonesa”.  

Os resultados dos testes de inteligibilidade aplicados nos nipopaulistas, de modo 

geral, nos conduzem à premissa de que, devido à realidade extremamente urbana dos 

informantes, a maioria deles não compreendeu palavras que, provavelmente, surgiram e 

são utilizadas em contextos mais ruralizados. O gráfico que segue salienta os termos não 

compreendidos pelos nipopaulistas no teste definitivo de inteligibilidade: 
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Gráfico 41. Vocábulário não compreendido pelos nipopaulistas 

 
Fonte: dados da pesquisa 

 

Do total de 107 vocábulos levantados, somente 9 deles possuíram algum problema 

de entendimento pelos nipopaulistas, apresentando os seguintes valores: a palavra com a 

maior porcentagem de “incompreensibilidade” foi o vocábulo “ko-bo” (コーボ) que é um 

instrumento utilizado para a pesca. Talvez por ser um léxico muito específico, a maioria 

dos informantes não entendeu do que se tratava o termo em questão, pois, mesmo em 

japonês padrão, o referido termo (Biku – 魚籠) não é muito conhecido pelas pessoas que 

não praticam a atividade pesqueira. Contudo, devido ao caráter relativamente motivado 

conferido pelos caracteres de origem chinesa (os kanjis) à língua japonesa escrita, um 

indivíduo que nunca tenha escutado tal vocábulo em sua vida, ao vê-lo grafado, poderia 

inferir o que significa já que o primeiro kanji (魚) significa “peixe” (sakana) e o segundo 

(籠) “cesto”(kago), auxiliando ao leitor a inferir seu valor semântico, mesmo sem um 

contexto de enunciação. No entanto, em koroniago, grafado em katakana (コーボ), com 

base no som da palavra em português (covo), o ouvinte que não conheça o termo luso-

brasileiro, provavelmente, não irá entendê-lo na língua de chegada.  
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A segunda palavra a apresentar maior grau de “incompreensibilidade” pelos 

sujeitos supracitados é a palavra “ruason” (ルアソン ), que significa em português 

“arruação”: um vocabulário específico de uso no contexto agrícola relacionado com os 

processos necessários para secar o café colhido nas lavouras cafeeiras. Percebemos que, 

por esse motivo, talvez a maioria dos informantes nipopaulistas não tenham 

compreendido esse léxico, uma vez que a maioria deles nasceu e cresceu na cidade de 

São Paulo, ou seja, num contexto urbano, já que estamos falando da maior cidade do 

Brasil que possui uma área de 1521,1 km² e uma população aproximada de 12.038.175 

habitantes163.  

Na terceira posição está o léxico “emeti-na” (エメチーナ ), também muito 

específico de uso, principalmente, de pessoas de região rural, já que é um alcaloide 

encontrado numa planta (Psycotria ipecacuanha) usado, entre outras funções, como 

antiemético e contra hemorragias. 

Em quarto lugar, encontra-se o vocábulo “porubio” (ポルビオ), não compreendido 

por 6 dos participantes nipopaulistas. “Porubio” (ポルビオ) significa “farinha de polvilho” 

ou “polvilho” que em japonês padrão seria o termo “tapioca suta-chi” (タピオカスターチ) 

ou seja, “fécula de mandioca” que também pode ser utilizada para preparar a goma de 

tapioca.  

Em seguida, estão os vocábulos “ranbi-ke” (ランビーケ) e “garahon” (ガラホン) 

que significam, respectivamente, “alambique” e “garrafão” não compreendidos por um 

total de 4 informantes cada um dos termos. Talvez o primeiro, não seja muito comum do 

contexto urbano de vários informantes e o segundo, devido ao grau de mudança 

fonológica para adaptar-se à língua japonesa seja difícil de ser compreendido pelos 

leitores/ouvintes. Esse fato acontece, também, em inúmeros vocábulos do japonês padrão 

cujas línguas de origem, muitas vezes, não são identificadas pelos estudantes de JLE, bem 

como pelos próprios falantes nativos da língua de partida, mesmo quando escutam a 

palavra, ao invés de sua leitura: tomemos como exemplo o termo “suchuwa-desu” (スチ

ュワーデス). Na língua japonesa, esse vocábulo significa “aeromoça/comissária de bordo” 

tendo como origem a palavra “stewardess”, atualmente considerada “fora de moda” na 

língua inglesa já que foi substituída pelo uso mais corriqueiro do termo “flight attendant”.  

 
163  Disponível em: https://www.maioresemelhores.com/maiores-cidades-do-brasil/. Acesso em: 29 dez. 

2019. 
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Vimos, com o caso anterior, que a mudança linguística ao longo do tempo dificulta 

a identificação da origem etimológica de várias palavras no japonês originadas de 

empréstimos de outras línguas. Contudo, sabemos que para o falante/ouvinte/leitor o que 

importa seria o valor dos termos no momento da enunciação/leitura e em relação aos 

outros termos utilizados no mesmo processo comunicativo. O que o exemplo anterior nos 

elucida é que nem sempre é possível fazer conexões cognitivas com os vocábulos usados 

na variedade em questão já que seu entendimento depende de uma série de processos 

mentais/cognitivos e muitas vezes, de contexto enunciado e/ou conhecimento prévio. A 

palavra “ranbi-ke”, por exemplo, foi usada 11 vezes no conto “Pinga to imin”, já um dos 

temas centrais da narrativa é a bebida de cana-de-açúcar muito popular no Brasil, 

produzida, geralmente, nos “Alambiques” espalhados pelo nosso país. Provavelmente, 

lendo a obra por completo, os informantes entenderiam o termo em questão já que existe 

um contexto de enunciação importante na narrativa de Numata (1977). Contudo, em 

nosso teste a importância do léxico vir isolado reside no fato de que, como trabalhamos 

no nível lexical, gostaríamos de compreender de maneira pormenorizada se os 

informantes ao ler o item lexical conseguem compreender sua formação fonético-

morfológica, fazendo os links necessários com a gama de vocabulário que conhecem e 

usam em seu dia a dia nos ambientes comunicativos onde transitam. Com isso, é possível 

levar o participante da pesquisa a pensar sobre cada léxico levantado, sem a pressão do 

entrevistador – já que os testes aplicados foram realizados à distância através de 

questionários e com um tempo adequado para que os informantes pudessem responder 

com calma e reflexão.  

Assim como nos vocábulos anteriores, as palavras “vidasusekkasu” (ヴィダスセッ

カス ) e “penishiri-na” ( ペニシリーナ ) também obtiveram o mesmo número de 

incompreensibilidade: 2 informantes. O primeiro termo é o título de uma obra do autor 

Graciliano Ramos – “Vidas Secas”, bem conhecida entre os brasileiros, pois faz parte da 

literatura regionalista brasileira. Talvez, o processo drástico de epêntese sofrido no 

empréstimo que acrescenta muitos fonemas para a variedade alvo possa ser um dos 

motivos para a dificuldade de compreensão do título da obra, já que o resultado final, 

fonologicamente, é muito diferente do termo em português. Contudo, podemos afirmar 

também que alguns sujeitos podem não ter tido a oportunidade, durante sua vida no Brasil, 

de aprender sobre essa obra ou terem escutado alguém mencioná-la durante suas 

experiências escolares e/ou do cotidiano.  
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Por último, a palavra com menor grau de incompreensibilidade foi o termo “hige-

ra” (ヒゲーラ ) cujo significado é “figueira”: não foi compreendido apenas por um 

informante nipopaulista.  Neste caso é possível inferir, também, que a mudança nos 

fonemas para a LA pode gerar uma confusão no entendimento, uma vez que o resultado 

final é bem diferente da língua de partida. Como explicitado anteriormente, vários termos 

emprestados para a língua japonesa precisam sofrer algumas mudanças mais profundas 

em seus fonemas para poderem se encaixar de maneira mais adequada nessa LA, 

culminando, em muitos casos, na dificuldade de relacioná-los com o termo de origem. 

A tabela que segue esboça quais palavras não foram compreendidas e por quais 

informantes nipopaulistas. A letra “V.” significa o número do vocábulo no teste definitivo 

de inteligibilidade e a letra “T.” ao fim da tabela mostra o total de informantes que não 

compreendeu o vocábulo da linha em questão: 

 

Tabela 5. Vocábulos não compreendidos pelos nipopaulistas 

V. Vocábulo NP

1 

NP

2 

NP

4 

NP

5 

NP

6 

NP

8 

NP

10 

NP

11 

NP

12 

NP

13 

NP

14 

NP

15 

NP

16 

T

. 

v2

4 

Bidasuse

kasu 

            X     X       2 

v3
7 

Emeti-na   X X   x   X X X   X X   8 

v4

8 

Garahon X       x     X       X   4 

v5

0 

Hige-ra X                         1 

v6
7 

Ko-bo X X X   x   X X X   X X X 1
0 

v8

4 

Penishiri-

na 

X X                       2 

v8

8 

Porubio X X     x   X X X         6 

v9
3 

Ranbi-ke X X X                 X   4 

v9

8 

Ruason X X X X   X X X X     X   9 

Fonte: dados da pesquisa 

 

           5.2. Análise da implementação do teste de inteligibilidade dos nipofluminenses 

 

Analisaremos neste subcapítulo os resultados obtidos nos testes definitivos de 

inteligibilidade aplicados nos informantes nipofluminenses, ou seja, que cresceram em 
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alguma cidade do estado do Rio de Janeiro. Destacamos que, em nossas observações de 

campo, incialmente realizadas em uma comunidade japonesa na capital do estado, 

pudemos constatar que as atividades culturais realizadas no local investigado constituem-

se num campo profícuo para pesquisas tanto na área de estudos de linguagem, como nas 

áreas de estudos sociais e antropológicos, já que o grupo investigado em suas interações, 

deixa desabrochar uma série de idiossincrasias que nos permitem visualizar claramente a 

constante etnicidade em movimento expressada, tanto linguisticamente, como 

culturalmente nas atitudes desses indivíduos híbridos. A comunidade nipobrasileira 

supracitada foi o ponto de partida para os insights obtidos em nossa investigação de 

mestrado164 e os questionamentos que levantamos nesta investigação.  

Analisando os dados, de modo geral, podemos afirmar que, entre os 

nipofluminenses há mais vocábulos não compreendidos, se compararmos esse grupo com 

os nipopaulistas. Seria possível afirmar, de antemão, que alguns fatores podem estar 

relacionados com o maior número de incompreensibilidade dos itens lexicais levantados 

por esses sujeitos: primeiramente, como salientado anteriormente, alguns léxicos são bem 

específicos do contexto cultural/enunciativo dos nipopaulistas, tais como o topônimo 

“Arame-dakanpinasu”(アラメーダカンピナス), cujo significado é “Alameda Campinas”, a 

locução substantiva “Anhenbinomo-ta-sho-“ (ア二ェンビのモーターショー), ou seja, 

“Show de Moda do Anhembi”, bem como os outros vocábulos que, assim como ocorreu 

com os nipopaulistas, são usados num contexto rural: “Co-ba” (コーバ), “Emeti-na” (エ

メチーナ), “Garahon” (ガラホン), “Hige-ra” (ヒゲーラ), “Ko-bo” (コーボ), “Ranbi-ke” (ラ

ンビーケ), “Re-nya” (レーニャ), Ruason (ルアソン). Além disso, há também, assim como 

comentado anteriormente, o fato de que, muitas vezes, as mudanças fonológicas ocorridas 

para a LA são tão profundas que o ouvinte/leitor não consegue perceber a origem do 

vocábulo, não logrando inferir seu significado, já que em língua japonesa padrão sempre 

há outro termo que substituiria a maioria dos vocábulos selecionados uma vez que eles 

partem do contexto do CL das línguas investigadas nesse trabalho no território brasileiro. 

Podemos selecionar como casos de mudança profunda através do processo de epêntese 

os termos “Karusu” (カルス), “Re-nya” (レーニャ), “Kabusero” (カブセロ), “Ruason” (ル

アソン), etc.  

 
164 Cf. Carlos Neto (2016). 
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Há dois vocábulos que, especificamente, chamaram nossa atenção, pois não foram 

compreendidos por alguns nipofluminenses, apesar de serem palavras que não sofreram 

processos de mudanças drásticas em seus fonemas se comparados com a língua de partida: 

“Ariansa” (アリアンサ ) e “mamon” (マモン ). O primeiro termo, apesar de parecer 

significar “anel de noivado e casamento” é o nome da editora da coleção de livros 

didáticos usado em nossa investigação e associação cultural nipônica situada no bairro 

Liberdade em São Paulo. A segunda palavra significa “mamão”, fruta muito popular no 

Brasil que em japonês também é originada de empréstimo lexical sendo escrita e 

pronunciada desta maneira: “papaya” (パパヤ). Cabe destacar que, em japonês padrão, o 

termo “aliança – anel de noivado e casamento” é “kekkon yubiwa” (結婚指輪) formado 

pela aglutinação de quatro caracteres chineses que literalmente, nessa ordem 

significariam “casamento anel”. Além desses termos, o vocábulo “mashadodeashisu” (マ

シャドデアシス) não foi compreendido por alguns informantes, assim como o termo 

“vidasusekkasu” (ヴィダスセッカス), ambos com mudanças nos fonemas dos termos 

originais já que em japonês há a ausência de muitos sons presentes na língua portuguesa 

do Brasil.  

O gráfico que segue apresenta o grau de “incompreensibilidade” dos termos 

presentes no teste definitivo de inteligibilidade aplicado no grupo dos nipofluminenses. 

Devido à quantidade de palavras não compreendidas, o referido gráfico possui um estilo 

diferente contendo, basicamente, as seguintes informações: a letra “v” seguida de um 

número indica “o número do vocábulo no teste de inteligibilidade” (Cf. Anexos). Em 

seguida, vem um número cardinal indicando “quantos informantes não compreenderam 

o termo em questão”:  

 

 

 

 

 

 

 



210 
 

 

Gráfico 42. Vocábulos não compreendidos pelos nipofluminenses 

 
Fonte: dados da pesquisa 

 

 A maioria dos informantes nipofluminenses também cresceu num contexto 

urbano: o que traria, de alguma forma, alguma dificuldade com termos específicos do 

cotidiano agrícola/rural como é o caso de várias palavras selecionadas do livro “Pinga to 

Imin”. Se fizermos uma análise nos testes dos informantes NF11 e NF13, por exemplo, 

que cresceram também em cidades do interior do estado do Rio de Janeiro, percebemos 

que esses sujeitos compreenderam a maioria dos léxicos relacionados com cafeicultura, 

práticas agrícolas e o cotidiano de lugares mais ruralizados. Em contrapartida, esses 

sujeitos não compreenderam vocábulos tais como “Anhenbinomo-ta-sho” (v.13) e 

“Arame-dakanpinasu” (v. 14) que são muito específicos do contexto urbano de São Paulo.  

Pudemos perceber também que, no caso dos topônimos, quando o léxico designa 

um lugar mais amplo, como uma cidade que geralmente seria mais conhecida (Bitoria, 

Rindoia, Manausu, Guaruja), os informantes não possuem dificuldades em compreender 

as palavras, mesmo com as mudanças sofridas nos fonemas. Contudo, quando o topônimo 

é usado para designar um local menor, inserido dentro de outros locais maiores, como o 

caso de “Arame-dakanpinasu”, uma das vias mais movimentadas e badaladas de São 
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Paulo, notamos que a compreensão se torna mais difícil, pois, ademais das mudanças no 

nível fonológico, existe a dificuldade relacionada com o conhecimento prévio para que a 

associação semântica possa ser estabelecida. 

Cabe destacar que no estado do Rio de Janeiro, há uma comunidade na cidade de 

Itaguaí cujas redes sociais provavelmente apresentariam um caráter mais denso, já que os 

nipobrasileiros nessa cidade, em sua maioria, dedicam-se à agricultura e os vínculos 

comunicativos, por se tratar de uma cidade menor do que a capital do estado, são mais 

comuns e duradouros, pois como afirma Bortoni-Ricardo (2014, p. 130) “um importante 

achado que aflorou da noção de densidade é o reforço normativo” uma vez que “(...) em 

comunidades de tessitura miúda, onde praticamente todas as pessoas interagem entre si, 

a pressão normativa é maior”, ou seja, em comunidades bilíngues, como as que 

investigamos, os indivíduos que fazem parte de redes de tessitura miúda (redes densas) 

tendem a ser os que menos se deslocam de sua língua tradicional para línguas cujo 

prestígio seria maior. Os nipofluminenses da cidade supracitada, provavelmente, devem 

compreender em maior escala o léxico levantado da obra “Pinga to Imin” por tratar-se de 

um conto no contexto rural. Além disso, uma pesquisa mais pormenorizada nas redes 

sociais formadas por esses sujeitos poderia descobrir, por exemplo, outros vocábulos que 

expressam traços de nipobrasilianidade na variedade de língua japonesa usada por esses 

nipobrasileiros.  

Os léxicos que apresentaram menor grau de inteligibilidade (ou o maior grau de 

incompreensibilidade) pelos nipofluminenses foram os vocábulos de número 13 

(Anhenbinomo-ta-sho-) e 14 (Arame-dakanpinasu): ambos não foram compreendidos por 

um total de 18 informantes nipofluminenses. Uma explicação lógica para isso poderia ser 

a especificidade dos vocábulos que se constituem palavras bem específicas de uso dos 

nipopaulistas: já que esses informantes, ao contrário dos nipofluminenses, apresentaram 

no teste de inteligibilidade um alto valor de compreensão dos vocábulos em questão.  

Em seguida, encontra-se o vocábulo número 67, “Ko-bo” (コーボ ): palavra 

relacionada com a atividade de pesca: não foi entendido por 13 informantes.  Nesse caso, 

podemos perceber que a dificuldade de compreensão do termo não está relacionada ao 

fato do informante ser nipofluminense ou nipopaulista, mas sim pela falta de 

conhecimento prévio do termo de origem em língua portuguesa. 

O vocábulo número 7, “Ariansa” (アリアンサ), não foi compreendido por 11 

informantes, apesar de não ter sofrido uma mudança fonética drástica. Depois, encontra-
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se o léxico número 98, não compreendido por 8 informantes, “Ruason” (ルアソン), cujo 

significado (arruação) mostra-se bem específico do meio rural já que está relacionado 

com técnicas de cafeicultura. Um indivíduo que cresceu no meio urbano e não possui 

contato com fazendas produtoras de café, dificilmente saberá o que o referido termo 

significa. O informante NF11, por exemplo, não marcou o termo supracitado como uma 

palavra desconhecida, talvez por ter crescido em uma cidade (Vassouras) cuja prática da 

cafeicultura é uma atividade econômica relevante e corriqueira na região.  

Os vocábulos número 24, “Bidasusekkasu” (ヴぃダスセッカス), e número 37, 

“emeti-na” (エメチーナ ) apresentaram o mesmo número de não compreensão pelos 

participantes nipofluminenses: 6 indivíduos. Em seguida, aparecem palavras cujo número 

de incompreensibilidade foi baixo em relação aos outros vocábulos comentados 

anteriormente: os léxicos número 12, 50, 55 e 71 (Machadodeashisu, hige-ra, kabusero, 

mamon), não entendidos cada um deles por um total de 2 informantes, respectivamente. 

Já os vocábulos número 36, 48, 64, 88, 93 e 95 (co-ba, garahon, karusu, porubio, ranbi-

ke, re-nya), não foram entendidos, cada um deles, por 1 dos 20 informantes do referido 

grupo.   

Destacamos também que os comentários dos resultados dos testes e as hipóteses 

levantadas através deles não seguem somente nosso feeling linguístico, mas foram 

construídos com base nas observações de campo que realizamos desde nossa pesquisa de 

mestrado165 até a construção definitiva de nosso objeto de estudo deste trabalho. 

As tabelas que seguem elucidam quais vocábulos não foram compreendidos por 

quais dos vinte informantes nipofluminenses no teste definitivo de inteligibilidade 

aplicado em nossa investigação. A inicial “V.” significa “Vocabulário” e traz o número 

do item lexical não compreendido que segue a mesma numeração do teste definitivo166: 

 

 

Tabela 6. Itens lexicais não compreendidos pelos nipofluminenses: do informante NF1 ao NF9 

V. NF1 NF2 NF3 NF4 NF5 NF6 NF7 NF8 NF9 

v7   X X X X X X X   

v12         X   X     

v13 X X X X X X X X X 

v14 X X X X X X X X X 

 
165 Cf. Carlos Neto (2016). 
166 Cf. Anexos.  
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v24             X   X 

v36 X                 

v37 X             X X 

v48 X                 

v50 X                 

v55 X                 

v64                   

v67 X         X X X   

v71     X     X       

v88                   

v93 X                 

v95 X                 

v98           X X X   

Fonte: dados da pesquisa 

 

 
Tabela 7. – Vocabulários não compreendidos pelos nipofluminenses: do informante NF10 ao 

NF20 
V. NF10 NF11 NF12 NF13 NF14 NF15 NF16 NF17 NF18 NF19 NF20 

v7   X X X         X     

v12                       

v13 X X X X     X X X X X 

v14 X X X X     X X X X X 

v24 X X X           X     

v36                       

v37 X X X                 

v48                       

v50   X                   

v55                     X 

v64   X                   

v67 X X X   X X X   X X X 

v71                       

v88                     X 

v93                       

v95                       

v98     X       X   X X X 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Devido ao número de vocábulos não compreendidos pelos nipoflluminenses, foi 

necessário criar outra tabela para sobrelevar o total de informantes desse grupo que não 

compreendeu algum léxico do teste, salientando, para cada palavra, o total de informantes 

investigados que não compreenderam o vocábulo em questão: 
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Tabela 8. Soma dos resultados do teste definitivo de inteligibilidade dos nipofluminenses: 
valores totais por vocábulo não compreendido 

V. Vocábulo Total  

v7 Ariansa 11 

v12 Mashadodeashisu 2 

v13 Anhenbinomo-ta-sho- 18 

v14 Arame-dakanpinasu 18 

v24 Bidasusekasu 6 

v36 Co-ba 1 

v37 Emeti-na 6 

v48 Garahon 1 

v50 Hige-ra 2 

v55 Kabusero 2 

v64 Karusu 1 

v67 Ko-bo 13 

v71 Mamon 2 

v88 Porubio 1 

v93 Ranbi-ke 1 

v95 Re-nya 1 

v98 Ruason 8 

Fonte: dados da pesquisa 

 

 

           5.3. Análise da implementação do teste de inteligibilidade dos japoneses 

 

Dissertaremos sobre os resultados obtidos nos testes definitivos de inteligibilidade 

aplicados nos informantes japoneses. Destacamos que os referidos testes são compostos 

por dados pessoais – que compõem as variáveis relevantes para nossa investigação – 

assim como por uma pergunta167 que versa sobre o conhecimento desses sujeitos sobre a 

variedade estudada. Os testes aplicados eram bilíngues (japonês-português) e o número 

de vocábulos levantados para testar o grau de inteligibilidade dos participantes foi o 

mesmo aplicado nos testes dos nipobrasileiros, ou seja, 107 vocábulos.  

 
167  A pergunta em questão no teste definitivo dos japoneses, número 1, equivale, respectivamente, à 

pergunta de número 2 dos testes aplicados nos nipobrasileiros.  
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Como afirmado anteriormente, o grupo dos vinte informantes japoneses não 

possui conhecimento de português, salvo o informante J4 que cresceu tanto em Senegal, 

quanto no Japão. O motivo pelo qual não desprezamos o questionário/teste do referido 

informante foi tentar entender até que ponto esse sujeito compreenderia os léxicos 

selecionados, apesar de haver diferenças salientes entre o português do Brasil e o 

português falado/ensinado em Senegal: já que a koroniago é fruto do contato da língua 

japonesa trazida para o território brasileiro com o português brasileiro.  

Dos vinte informantes questionados, apenas 1 (5%) declarou já ter ouvido falar da 

variedade em questão – a koroniago – enquanto 19 informantes afirmaram nunca terem 

escutado sobre o termo supracitado. Contudo, a resposta do único informante (J5) que diz 

ter ouvido falar sobre a variedade nipobrasileira não é compreensível, pois, parece que 

esse indivíduo usou o google tradutor para tentar responder ao questionamento em 

português brasileiro, apesar de nosso questionário ser bilíngue e, em seu envio para os 

informantes, deixar claro que as respostas poderiam ser grafadas em japonês. No quadro 

a seguir é possível visualizar a resposta do participante supracitado:  

 

 

Quadro 42. Resposta da questão 1 do teste definitivo de inteligibilidade pelo informante J5 

INFORMANTE RESPOSTA 

J5 Ouvi falar sim. Entendi que é uma língua (ibid.) transformada para 

adaptar no outro país como Koroniago de português no Japão.  
Fonte: dados da pesquisa 

 

O gráfico que segue esboça as porcentagens de informantes do grupo supracitado 

que nunca ouviram falar do termo “koroniago”, assim como quem conhece o vocábulo 

em questão ou já escutou algo sobre essa variedade linguística durante sua vida:  
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Gráfico 43. pergunta número 1 do questionário definitivo dos japoneses 

 
Fonte: dados da pesquisa 

 

   Dentre os 107 vocábulos selecionados para o teste definitivo de inteligibilidade, 

pudemos perceber, de modo geral, que os japoneses investigados, em sua maioria, não 

tiveram dificuldade em compreender os vocábulos número 9, 22, 27, 49, 68, 70, 81 e 91 

(garana, bosanoba, ame-ba, guruppo, koppu, makaron, pankou e rajio), já que a maioria 

é formada por empréstimos da língua portuguesa devido ao CL estabelecido entre os 

portugueses e os japoneses ao longo da história de abertura das fronteiras do arquipélago 

japonês.   Logicamente, em certa medida, as experiências dos indivíduos e o contato com 

outras línguas e culturas pode influenciar e determinar o grau de inteligibilidade de alguns 

termos específicos, porém, nos casos acima, podemos afirmar com clareza que os 

vocábulos em questão são usados no cotidiano dos japoneses no Japão, principalmente na 

região de Tóquio e em cidades onde há concentrações elevadas de decasséguis168.  

 Podemos afirmar também, em relação aos vocábulos acima, que dependendo da 

região do Japão do informante, pode haver uma oscilação no grau de inteligibilidade, pois 

alguns dos termos usados comumente no japonês padrão (da região de Tóquio) são 

substituídos por outros vocábulos de origens diferentes, já que línguas e culturas como a 

chinesa, coreana e até mesmo russa influenciaram algumas das variedades linguísticas do 

japonês usadas até hoje em diferentes regiões do arquipélago nipônico.  

 
168 “O verbete dekassegui (出稼ぎ), formado pela união de 出る (deru, sair) e 稼ぐ (kasegu, ganhar 

dinheiro), é utilizado no Japão para designar todos trabalhadores estrangeiros residentes no Japão, 

tenham ou não ascendência japonesa.” O referido termo é comumente usado para designar os 

brasileiros descendentes de japoneses que migraram para o Japão em busca de empregos e melhores 

condições de vida. Disponível em: https://www.japaoemfoco.com/o-que-e-ser-um-dekassegui-no-

japao/. Acesso em: 03 jan. 2020.  
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 O gráfico abaixo salienta quais vocábulos não foram compreendidos nos testes 

definitivos de inteligibilidade. Porém, devido ao elevado número de 

incompreensibilidade dos vocábulos levantados, foi necessário adaptar o estilo e o 

formato do gráfico logrando ilustrar, pelo menos, a noção de alto grau de incompreensão 

da maioria dos 107 vocábulos pela maior parte dos 20 informantes japoneses participantes 

da investigação. A palavras não compreendidas, no gráfico, são marcadas pela consoante 

v. mais o número do vocábulo no teste definitivo de inteligibilidade169:  

 

Gráfico 44. Teste definitivo de inteligibilidade: informantes japoneses 

 
Fonte: dados da pesquisa 

 

Analisando o gráfico anterior, percebemos que muitos dos vocábulos usados no 

teste de inteligibilidade não foram compreendidos por grande parte dos informantes 

japoneses. Assim como no pré-teste, já esperávamos que o grau de incompressibilidade 

lexical por esses sujeitos fosse alto (baixo grau de inteligibilidade), uma vez que a maioria 

do léxico selecionado se mostrava caracteristicamente oriundo do CL no contexto 

nipobrasileiro. O baixo nível de inteligibilidade nos testes aplicados nos japoneses 

corrobora com a premissa de que grande parte dos vocábulos que compõem o teste 

definitivo podem ser considerados como traços de nipobrasilianidade expressados no 

nível lexical na variedade de língua japonesa usada por nipobrasileiros no Brasil. 

 
169 Cf. Anexo nº 4.  
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Principalmente, ao compararmos os resultados do grupo de informantes japoneses com 

os resultados obtidos no grupo dos nipofluminenses e dos nipopaulistas. 

Destacamos que pesquisas futuras sobre outros grupos de nipobrasileiros 

poderiam desvelar peculiaridades relevantes na variedade linguística utilizada por esses 

indivíduos, tanto no nível lexical, quanto em outros níveis linguísticos como o semântico-

pragmático, etc. Sabemos que, devido à complexidade empírica, uma pesquisa como a 

nossa não conseguiria dar conta de descrever os fenômenos do CL na variedade estudada 

em diferentes níveis da linguagem, necessitando, então, de um recorte bem definido para 

a investigação, como realizado em nossa pesquisa – o que não isenta a existência de 

ocorrências importantes para os estudos de linguagem sobre a variedade investigada em 

outros níveis linguísticos. 

Sobre os resultados dos testes de inteligibilidade aplicados no grupo dos japoneses, 

os vocábulos de número 7, 8, 13, 14, 19, 21, 24, 29, 33, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 48, 50, 51, 

54, 55, 56, 61, 62, 63, 64, 67, 71, 82, 85, 86, 87, 88, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 

103, 104, 106 e 107 (ariansa, guaruja, anhenbinomo-ta-sho-, arame-dakanpinasu, 

massandoamoru, rindoia, Bidasusekasu, arugodon, bateriya, co-ba, emeti-na, esupi-ga, 

esutoppa, fogon, fuba-, garahon, hige-ra, ippe-, ji-pi, kabusero, kade-ra, kanjikka, kanna, 

karabi-na, karusu, ko-bo, mamon, panno, pinye-ro, pirikitto, porenta, porubio, ranbari-, 

ranbi-ke, rapo-zo, re-nya, rimoeiro, rimon, ruason, sa-ra, saraku-ra, sereaesu, 

shippo-,tatsu-, te-rya) não foram compreendidos por nenhum informante, representando 

42% do total de 107 vocábulos selecionados para o referido teste.  

Léxicos como o número 5, 12, 20, 26, 28, 30, 32, 39, 41, 43, 46, 47, 52, 53, 58, 

60, 65, 66, 69, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 89, 90, 99, 102 e 105 (haba-da, 

Mashadodeashisu, ainorinngo, onsa, aro-su, arumossa, barusa, esute-ra, fari-nya, foi 

perigo-zo, fundo, furango, jajine-ra, janta, ka-ma, kami-za, kava-ro, kinto, koroniya, 

manjoka, meruka-do, me-za, mi-ryo, mudança, mudansa suru, Noroesute, onibusu, onsa, 

purime-ro, puronto, sakko, segundo/segunda, soppa)  tiveram um alto grau de 

incompreensibilidade (95%,), ou seja, não compreendidos por 19 dos 20 informantes, 

esmiuçando, em conjunto com os vocábulos do parágrafo anterior, a dificuldade de 

inteligibilidade da maioria dos léxicos (73%, 78 vocábulos do total de 107) pela maior 

parte dos informantes japoneses:  
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Gráfico 45. Itens lexicais com baixo grau de inteligibilidade pelos informantes japoneses 

 
Fonte: dados da pesquisa 

 

Como salientado anteriormente, os vocábulos que apresentaram alto grau de 

inteligibilidade, em sua maioria, pertencem à língua japonesa padrão, apesar de serem 

provenientes de empréstimos da língua portuguesa de Portugal. Além disso, essas 

palavras podem ser nomes de lugares (Topônimos), ou comidas típicas que, às vezes, são 

conhecidos pelos japoneses devido ao contato com o termo durante a vida escolar ou 

outros meios de divulgação de cultura e informação como os livros, filmes, jornais, 

revistas, etc. Percebemos isso, por exemplo, com os vocábulos número 11, “Manausu”, 

número 17, “Bitoria”, número 22, “Bosanoba”, número 25, “Fosudoiguasu”, número 91, 

“Rajio”, entre outros. Logicamente que locais menos conhecidos ou que não fazem parte 

do cotidiano dos informantes nipônicos como “Rindoia” (Lindoia), “Garuja”, etc., 

apresentaram maior índice de incompreensibilidade ou menor índice de inteligibilidade 

como salientado pelos resultados dos testes aplicados nos sujeitos em questão. As tabelas 

que seguem, divididas devido ao alto índice de incompreensão dos vocabulários 

selecionados, esmiúçam os léxicos não compreendidos por cada informante japonês 

participante em nossa pesquisa:  

 

 

Tabela 9. Teste definitivo de inteligibilidade dos japoneses: do informante J1 ao J9 

V. J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 

v1 X X X     X X X X 
v2 X   X         X X 

73%

27%

Vocábulos com baixo grau de 
inteligibilidade

Vocábulos com baixo grau de
inteligibilidade

outros léxicos
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v3 X X X     X X X X 
v4 X X X     X X X X 
v5 X X X X X X X X X 
v6     X       X X   
v7 X X X X X X X X X 
v8 X X X X X X X X X 
v9             X     

v10 X X X X   X X X X 
v11 X X X     X X X X 
v12 X X X X   X X X X 
v13 X X X X X X X X X 
v14 X X X X X X X X X 
v15   X   X X X     X 
v16 X X X X   X X X X 
v17 X X X X   X X X X 
v18   X   X   X X   X 
v19 X X X X X X X X X 
v20   X X X X X X X X 
v21 X X X X X X X X X 
v22     X         X X 
v23 X X X X X X   X X 
v24 X X X X X X X X X 
v25 X X X       X X X 
v26 X X X   X X X X X 
v27   X X     X     X 
v28 X X X   X X X X X 
v29 X X X X X X X X X 
v30 X X X   X X X X X 
v31 X X X     X X X X 
v32 X X X   X X X X X 
v33 X X X X X X X X X 
v34 X X X     X X X X 
v35                   
v36 X X X X X X X X X 
v37 X X X X X X X X X 
v38 X X X X X X X X X 
v39 X X X   X X X X X 
v40 X X X X X X X X X 
v41 X X X   X X X X X 
v42 X X X X X X X X X 
v43 X X X   X X X X X 
v44 X X X X X X X X X 
v45 X X X   X X X X X 
v46 X X X   X X X X X 
v47 X X X   X X X X X 
v48 X X X X X X X X X 
v49 X         X X     
v50 X X X X X X X X X 
v51 X X X X X X X X X 
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v52 X X X   X X X X X 
v53 X X X   X X X X X 
v54 X X X X X X X X X 
v55 X X X X X X X X X 
v56 X X X X X X X X X 
v57 X X X   X X   X X 
v58 X X X   X X X X X 
v59 X X X     X X X X 
v60 X X X   X X X X X 
v61 X X X X X X X X X 
v62 X X X X X X X X X 
v63 X X X X X X X X X 
v64 X X X X X X X X X 
v65 X X X   X X X X X 
v66 X X X   X X X X X 
v67 X X X X X X X X X 
v68                   
v69 X X X X   X X X X 
v70 X X       X       
v71 X X X X X X X X X 
v72 X X X   X X X X X 
v73 X X X   X X X X X 
v74 X X X   X X X X X 
v75 X X X   X X X X X 
v76 X X X   X X X X X 
v77 X X X   X X X X X 
v78 X X X   X X X X X 
v79 X X X   X X X X X 
v80 X X X   X X X X X 
v81 X X     X X       
v82 X X X X X X X X X 
v83 X X X   X X X X X 
v84 X X X   X X X X X 
v85 X X X X X X X X X 
v86 X X X X X X X X X 
v87 X X X X X X X X X 
v88 X X X X X X X X X 
v89 X X X   X X X X X 
v90 X X X   X X X X X 
v91         X         
v92 X X X X X X X X X 
v93 X X X X X X X X X 
v94 X X X X X X X X X 
v95 X X X X X X X X X 
v96 X X X X X X X X X 
v97 X X X X X X X X X 
v98 X X X X X X X X X 
v99 X X   X X X X X X 

v100 X X X X X X X X X 
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v101 X X X X X X X X X 
v102 X X X   X X X X X 
v103 X X X X X X X X X 
v104 X X X X X X X X X 
v105 X X X   X X X X X 
v106 X X X X X X X X X 
v107 X X X X X X X X X 

Fonte: dados da pesquisa 

 

 

Tabela 10. Teste definitivo de inteligibilidade dos japoneses: do informante J10 ao J20 
V. J10 J11 J12 J13 J14 J15 J16 J17 J18 J19 J20 

v1     X X X   X   X X X 
v2     X X X   X   X   X 
v3     X X X X X X X X X 
v4 X   X X X X X X X   X 
v5 X   X X X X X X X X X 
v6     X       X   X   X 
v7 X X X X X X X X X X X 
v8 X X X X X X X X X X X 
v9                       

v10     X   X X X X X X X 
v11                       
v12 X X X X X X X X X X X 
v13 X X X X X X X X X X X 
v14 X X X X X X X X X X X 
v15 X X X X X X X X X X X 
v16         X X X X X X X 
v17 X   X X X X X X X X X 
v18                       
v19 X X X X X X X X X X X 
v20 X X X X X X X X X X X 
v21 X X X X X X X X X X X 
v22                       
v23 X                     
v24 X X X X X X X X X X X 
v25 X         X X X X X X 
v26 X X X X X X X X X X X 
v27                       
v28 X X X X X X X X X X X 
v29 X X X X X X X X X X X 
v30 X X X X X X X X X X X 
v31 X X X X X X X X X X X 
v32 X X X X X X X X X X X 
v33 X X X X X X X X X X X 
v34 X X X X               
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v35   X X X X X X X X X X 
v36 X X X X X X X X X X X 
v37 X X X X X X X X X X X 
v38 X X X X X X X X X X X 
v39 X X X X X X X X X X X 
v40 X X X X X X X X X X X 
v41 X X X X X X X X X X X 
v42 X X X X X X X X X X X 
v43 X X X X X X X X X X X 
v44 X X X X X X X X X X X 
v45 X         X X X X X X 
v46 X X X X X X X X X X X 
v47 X X X X X X X X X X X 
v48 X X X X X X X X X X X 
v49                       
v50 X X X X X X X X X X X 
v51 X X X X X X X X X X X 
v52 X X X X X X X X X X X 
v53 X X X X X X X X X X X 
v54 X X X X X X X X X X X 
v55 X X X X X X X X X X X 
v56 X X X X X X X X X X X 
v57 X X X X X X X X X X X 
v58 X X X X X X X X X X X 
v59   X X X X X X X X X X 
v60 X X X X X X X X X X X 
v61 X X X X X X X X X X X 
v62 X X X X X X X X X X X 
v63 X X X X X X X X X X X 
v64 X X X X X X X X X X X 
v65 X X X X X X X X X X X 
v66 X X X X X X X X X X X 
v67 X X X X X X X X X X X 
v68                       
v69 X X X X X X X X X X X 
v70                       
v71 X X X X X X X X X X X 
v72 X X X X X X X X X X X 
v73 X X X X X X X X X X X 
v74 X X X X X X X X X X X 
v75 X X X X X X X X X X X 
v76 X X X X X X X X X X X 
v77 X X X X X X X X X X X 
v78 X X X X X X X X X X X 
v79 X X X X X X X X X X X 
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v80 X X X X X X X X X X X 
v81                       
v82 X X X X X X X X X X X 
v83 X   X X X X X X X X X 
v84   X X X X X X X X X X 
v85 X X X X X X X X X X X 
v86 X X X X X X X X X X X 
v87 X X X X X X X X X X X 
v88 X X X X X X X X X X X 
v89 X X X X X X X X X X X 
v90 X X X X X X X X X X X 
v91                       
v92 X X X X X X X X X X X 
v93 X X X X X X X X X X X 
v94 X X X X X X X X X X X 
v95 X X X X X X X X X X X 
v96 X X X X X X X X X X X 
v97 X X X X X X X X X X X 
v98 X X X X X X X X X X X 
v99 X X X X X X X X X X X 

v100 X X X X X X X X X X X 
v101 X X X X X X X X X X X 
v102 X X X X X X X X X X X 
v103 X X X X X X X X X X X 
v104 X X X X X X X X X X X 
v105 X X X X X X X X X X X 
v106 X X X X X X X X X X X 
v107 X X X X X X X X X X X 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Do mesmo modo como ocorreu com os nipofluminenses, devido ao alto nível de 

incompreensibilidade dos vocábulos, foi necessário criar uma tabela separada esboçando 

para cada vocábulo não compreendido o total de informantes do grupo dos japoneses que 

não logrou entender o referido léxico:  

 

 

Tabela 11. resultados dos testes definitivos de inteligibilidade dos informantes japoneses 

V. Vocábulo Total  

v1 Feijoa-da 14 

v2 Shuhasuko 10 
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v3 Feijon 16 

v4 Akaraje 16 

v5 Haba-da 19 

v6 Kusukusu 7 

v7 Ariansa 20 

v8 Guaruja 20 

v9 Garana 1 

v10 Riberuda-de 16 

v11 Manausu 7 

v12 Mashadodeashisu 19 

v13 Anhenbinomo-ta-sho- 20 

v14 Arame-dakanpinasu 20 

v15 Toushokannonezumi 16 

v16 Kurichi-ba 15 

v17 Bitoria 18 

v18 Patenosandoicchi 5 

v19 Massandoamoru 20 

v20 Ainorinngo 19 

v21 Rindoia 20 

v22 Bosanoba 3 

v23 Shidoni 9 

v24 Bidasusekasu 20 

v25 Fosudoiguasu 13 

v26 Onsa 19 

v27 Ame-ba 4 

v28 Aro-su 19 

v29 Arugodon 20 

v30 Arumossa 19 

v31 Bakaryau 18 

v32 Barusa 19 

v33 Bateriya 20 

v34 Benda 11 

v35 Botan 10 

v36 Co-ba 20 

v37 Emeti-na 20 

v38 Esupi-ga 20 

v39 Esute-ra 19 

v40 Esutoppa 20 

v41 Fari-nya 19 

v42 Fogon 20 

v43 Foi perigo-zo (exp.) 19 

v44 Fuba- 20 

v45 Fuejon 15 

v46 Fundo 19 

v47 Furango 19 
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v48 Garahon 20 

v49 Guruppo 3 

v50 Hige-ra 20 

v51 Ippe- 20 

v52 Jajine-ra 19 

v53 Janta 19 

v54 Ji-pi 20 

v55 Kabusero 20 

v56 Kade-ra 20 

v57 Kafue- 18 

v58 Ka-ma 19 

v59 Kambio 17 

v60 Kami-za 19 

v61 Kanjikka 20 

v62 Kanna 20 

v63 Karabi-na 20 

v64 Karusu 20 

v65 Kava-ro 19 

v66 Kinto 19 

v67 Ko-bo 20 

v68 Koppu 0 

v69 Koroniya 19 

v70 Makaron 3 

v71 Mamon 20 

v72 Manjoka 19 

v73 Meruka-do 19 

v74 Me-za 19 

v75 Mi-ryo 19 

v76 Mudansa 19 

v77 Mudansa suru (v) 19 

v78 Noroesute 19 

v79 Onibusu 19 

v80 Onsa 19 

v81 Pankou 4 

v82 Panno 20 

v83 Parumitto 18 

v84 Penishiri-na 18 

v85 Pinye-ro 20 

v86 Pirikitto 20 

v87 Porenta 20 

v88 Porubio 20 

v89 Purime-ro 19 

v90 Puronto (adj) 19 

v91 Rajio 0 

v92 Ranbari- 20 
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v93 Ranbi-ke 20 

v94 Rapo-zo 20 

v95 Re-nya 20 

v96 Rimoeiro 20 

v97 Rimon 20 

v98 Ruason 20 

v99 Sakko 19 

v100 Sa-ra 20 

v101 Saraku-ra 20 

v102 Segundo/segunda 19 

v103 Sereaesu 20 

v104 Shippo- 20 

v105 Soppa 19 

v106 Tatsu- 20 

v107 Te-rya 20 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Retomando os resultados do teste definitivo dos japoneses, poder-se-ia afirmar 

que os dados corroboram com a hipótese da distância existente entre a koroniago e o 

japonês padrão no nível lexical investigado, salientando os traços de nipobrasilianidade 

contidos nessa coiné nipobrasileira, já que o teste de inteligibilidade aplicado nos sujeitos 

supracitados mostra um baixo grau de inteligibilidade dos vocábulos testados. Podemos 

sobrelevar, também, com base no que investigamos, que essa variedade pode ser 

considerada uma variedade linguística de base japonesa, originada através do CL com a 

língua portuguesa do Brasil e a cultura brasileira, ainda bastante desconhecida pelos 

japoneses que não possuem proficiência alguma em língua portuguesa.    
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A história do Japão desvela a relação intrínseca entre as mudanças sociais do país 

nipônico com o processo imigratório para o Brasil. Nas terras brasileiras, os japoneses se 

estabeleceram, sofreram com as péssimas condições de trabalho nas fazendas cafeeiras e 

enfrentaram inúmeros desafios diante uma cultura demasiadamente diversa à sua.   

Contudo, o poder associativo e a vontade de prosperar dos imigrantes nipônicos 

conduziram esses indivíduos a diferentes regiões do território brasileiro, formando 

inúmeras comunidades com características sui generis que merecem a nossa atenção e o 

nosso reconhecimento.  

Os nipobrasileiros emergem como sujeitos étnicos que fazem parte da cultura e 

da formação identitária híbrida da população brasileira, revelando a complexidade da 

formação étnica de grande parte dos brasileiros, bem como o reflexo de uma constante 

etnicidade em movimento na variedade linguística que usam em seu cotidiano: a 

koroniago. 

A língua da colônia japonesa no Brasil (koroniago) evidencia, em diferentes níveis 

linguísticos, os efeitos do CL com a língua portuguesa do Brasil e a sua cultura (HANDA, 

1973; OTA, 1993 e 2009; GARDENAL 2008), assim como sobreleva características 

relevantes de seus falantes. Além disso, é evidente a importância dessa variedade como 

patrimônio étnico, linguístico e cultural de nosso país, já que a referida variedade nasce 

no seio do contexto imigratório no território brasileiro: formada pela multiplicidade de 

variedades da língua japonesa de diferentes regiões do Japão da era Meiji e o contato com 

o português do Brasil, a koroniago surge como uma coiné nipobrasileira que, além de 

cumprir o seu papel primordial, ou seja, a interação comunicativa, permite aos seus 

usuários demarcar sua identidade nipobrasileira, bem como sua relação de pertencimento 

ou afastamento a determinados grupos, pois, retomando o que afirmam Le Page e 

Tabouret-Keller (1985, p. 180-181), o falante “cria por si mesmo os modelos de seu 

comportamento linguístico com o objetivo de se aproximar dos modelos do grupo ou 

grupos com que, em cada ocasião, deseja ser identificado, e/ou para se distanciar daqueles 

outros que deseja ser diferenciado”.  Essa variedade, então, com sua função patrimonial 

preserva, além de traços linguísticos, históricos e regionais das variedades da língua 

japonesa falada no Japão antes e durante a era Meiji, os diferentes processos linguísticos 
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pelos quais passou para tornar-se uma ferramenta útil de comunicação e expressão 

identitária dos nipobrasileiros.   

Ainda sobre o valor identitário dessa variedade linguística, cabe destacar que 

100% dos nipobrasileiros investigados (40 informantes) a reconhecem como uma língua 

de uso dos nikkeis no Brasil e, muitos deles, sobrelevam o seu valor genuíno e singular. 

Além disso, os dados mostram a visão minoritária dos falantes sobre essa variedade, bem 

como a falta de conhecimento dos japoneses sobre a sua existência.  

A koroniago ainda carece de estudos mais pormenorizados que possam contribuir 

para o seu conhecimento também pelos japoneses que cresceram e vivem no Japão – em 

nossa pesquisa apenas 1 informante (5%) afirmou conhecer a referida variedade, o que 

nos conduz à premissa de que precisamos contribuir para que essa variedade linguística 

possa ser considerada como um vínculo importante de ligação entre o Brasil e o Japão, 

pois, remonta, de certa maneira, fragmentos da história japonesa, bem como da história 

da imigração nipônica em nosso país. Essa importância reside, também, no fato de que 

uma língua minoritária como a koroniago necessita de instrumentos que possam permitir 

o seu empoderamento diante do ataque constante que as variedades linguísticas 

consideradas sem prestígio enfrentam frente às variedades concebidas como padrão. 

Assim como afirma Lagares (2011, p. 171) “a língua minorizada (...) é representada 

através de suas faltas, das suas carências, a ponto de ser imaginada muito frequentemente 

como uma não língua (ou quase língua), recebendo por isso as mais diversas 

denominações alternativas: dialeto, patoá, linguajar, fala.” Com isso, poder-se-ia afirmar 

que a importância de nossa pesquisa reside, também, no fato de que precisamos criar a 

consciência da notoriedade das línguas minoritárias, não somente em seus usuários, mas 

em todas as pessoas, diante da relevância da multiculturalidade de nosso mundo, já que, 

como afirma Thomason (2001, p. 223) “ (...) todas as línguas que morrem nos privam de 

um depósito único de experiência humana e pensamento”170.  

A análise dos dados também nos permite inferir que há inúmeros traços de 

nipobrasilianidade no nível lexical de livros escritos por nipobrasileiros em nosso país: 

os levantamentos realizados e os testes aplicados desvelam as singularidades de 

vocábulos que surgem no contexto de uso linguístico dos nipobrasileiros em diferentes 

regiões de nosso território nacional (Rio de Janeiro e São Paulo), bem como atestam, 

através do alto grau de inteligibilidade (CASAD, 1974, 2005) apresentado nos testes 

 
170 Nossa tradução. Trecho original: “(...) every language that dies deprives us of unique repository of 

human experience and thought.” 
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desses sujeitos, o caráter particular do uso lexical em situações do cotidiano por esses 

indivíduos.  

Além disso, ao compararmos os resultados dos testes dos nipobrasileiros com os 

dos japoneses, podemos perceber a distância existente entre o nível lexical da koroniago 

com o japonês padrão. O baixo grau de inteligibilidade apresentado pelos japoneses na 

maioria do léxico levantado salienta uma distância dialetal (CASAD, 2005) no nível 

investigado que corrobora com nossa premissa de que grande parte do léxico selecionado 

pode ser considerada como traços de nipobrasilianidade presente na variedade linguística 

usada pelos nipobrasileiros. Essa variedade linguística, então, cumpre o seu papel 

caracterizador da identidade híbrida de seus falantes/usuários, apresentando, não somente 

seu caráter linguístico sui generis, como também aspectos culturais e identitários 

envolvidos no seu uso.  

Destacamos também que, apesar de nosso recorte empírico no nível lexical, 

pudemos notar traços de nipobrasilianidade presentes, também, em outros níveis 

linguísticos como o sócio-pragmático: existe, por exemplo, em materiais didáticos de JLE 

de uma famosa escola de idiomas no Brasil, frases em que é possível perceber a influência 

da língua portuguesa do Brasil no caráter sociolinguístico das sentenças. Como exemplo 

podemos citar a frase “Haha wa ryouri ga jouzu desu” (母は料理が上手です ) cujo 

significado é “minha mãe é habilidosa em cozinhar” ou “minha mãe sabe cozinhar muito 

bem”. Em japonês, essa frase soaria “estranha”, já que os japoneses não costumam usar 

o Na-adjetivo “jouzu” para falar de si mesmos ou de seus familiares: uma vez que isso 

soaria “arrogante” ou “prepotente”. A mesma sentença em japonês padrão seria “Haha 

wa ryouri ga tokui desu” (母は料理が得意です) em que o uso do NA-adjetivo “tokui” (得意

-habilidosa) modularia o enunciado, expressando a “modéstia” necessária e costumeira 

nessa língua. Assim como o exemplo dado, notamos muitas outras ocorrências nos cinco 

livros do curso básico de japonês dessa escola de idiomas, o que nos permite afirmar que 

as obras foram produzidas por nipobrasileiros e também evidenciam “traços de 

nipobrasilianidade” no japonês desses indivíduos.  

 Os próprios informantes, no questionário respondido, também salientam o que 

acreditam ser o que mais se modificou em sua língua ao longo dos tempos: a maioria 

destacou o “léxico” como algo marcante nessa mudança, assim como os traços de 

“formalidade”, ou seja, a simplificação da formalidade na fala cotidiana dos nikkeis 

brasileiros.  
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Ademais, comparando os testes dos nipopaulistas com os dos nipofluminenes, 

podemos inferir que há diferenças em alguns vocábulos utilizados por esses sujeitos: essa 

constatação não é estarrecedora já que o ecossistema da linguagem (COUTO, 2007, 2009, 

2015, 2016a, 2016b) demostra o papel intrínseco e primordial que o território e o modo 

de vida dos falantes exercem sob a língua usada por eles. A dialetologia, a Geolinguística 

e a Sociolinguística Variacionista, por exemplo, em suas diferentes investigações, já 

lograram estabelecer a relação interdependente da variação linguística com o território 

dos falantes e seus grupos sociais: tudo aquilo que a Linguística Ecossistêmica prevê em 

sua fundamentação básica. Os diferentes modos de vida dos informantes, bem como os 

diferentes territórios onde eles cresceram, podem ser associados a diferentes escolhas 

linguísticas em determinadas ocorrências, o que embasaria, em certa medida, a 

classificação etno-linguístico cultural que propomos dos indivíduos analisados: os 

nipopaulistas e nipoflumineses. Pesquisas futuras poderão, por exemplo, propor outra 

terminologia como nipomineiros, nipogaúchos, nipoparanaenses, uma vez que a 

diversidade geográfica, linguística e cultural em nosso país se mostra demasiadamente 

saliente e frutífera.  

Através da análise dos dados é possível levantar, também, uma série de hipóteses 

e premissas relacionadas com a inteligibilidade lexical da variedade estudada, entre elas 

a afirmativa que já existe uma distância relevante entre o léxico utilizado pelos 

nipobrasileiros e o léxico  usado pelos japoneses falantes de língua japonesa padrão, uma 

vez que a alta incompreensibilidade dos informantes japoneses nos testes de 

inteligibilidade salientaria a dificuldade de compreensão dos vocábulos criados no 

contexto nikkei brasileiro. Ademais, a formação lexical esmiúça que os vocábulos passam 

por transformações diversas para manter o caráter japoneizado das palavras, assim como 

encaixar-se de maneira harmoniosa na estrutura da língua base na enunciação. Contudo, 

esses vocábulos não deixam de expressar e marcar a nipobrasilianidade em seu uso, já 

que, ao mesmo tempo, carregam uma brasilianidade da origem e significado do termo e 

uma japonicidade engendrada através dos fonemas, dos grafemas e das regras 

morfossintáticas. 

A distância geográfica e cultural do Japão e do Brasil é incontestável e nos parece 

que esses fatores também contribuem para que uma distância linguística também floresça 

entre as variedades de língua japonesa falada em nosso país. A questão é que, infelizmente, 

não sabemos e não podemos prever os caminhos que a língua japonesa falada no Brasil 
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tomará com o passar dos anos, já que os efeitos do CL e da etnicidade em movimento não 

podem ser previstos, mas somente investigados num determinado recorte temporal.  

Resta-nos, então, como pesquisadores, trazer discussões relevantes para os 

estudos de linguagem, logrando, principalmente, dar voz às minorias linguísticas, 

destacando o papel primordial das línguas minoritárias como inventários culturais e 

ferramentas identitárias. A koroniago deve ser vista, então, não como uma “interferência” 

da língua portuguesa no japonês dos nikkeis brasileiros, mas sim como uma manifestação 

etno-linguístico cultural de uma coiné nipo-brasileira, uma vez que dá voz aos sujeitos 

étnicos nipobrasileiros, evidenciando o caráter complexo e aglutinado da formação 

desses indivíduos, além de trazer consigo as características linguísticas e culturais de seus 

falantes, possibilitando que eles possam demarcar suas identidades, suas diferenças, 

assim como suas semelhanças num mundo de alteridades. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Pré teste: nipobrasileiros 

Pré-teste – nipobrasileiros (日系人) NF1 

生まれた場所 / Local de Nascimento: 

性別 / Sexo:          女性 / Feminino     男性 / Masculino 

育った場所 / Onde cresceu? 

生年月日 / Ano de nascimento:  

  

日系ブラジル何世ですか。/ Em qual geração de nikkei (nipobrasileiro) o senhor (a) 

está inserido?  

 Issei    Nissei    Sanssei    Ionssei 

 

コロニア語という言語についてお聞きになったことがありますか。O senhor (a) já 

ouviu falar da Koroniago? Se sim, explique o que significa para você. 

______________________________________________________________ 

 

 

1－通っていた学校の正式名称は何ですか。 / Que escolas/institutos superiores 

frequentou?   

 

2- 日系人が話す日本語の何が最も変化したと思いますか。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

例）語彙、発音、文法 

  O que se modificou mais na língua japonesa falada pelos Nikkeis (nipobrasileiros)? 

(p. ex. vocabulário, pronúncia, gramática)? 

 

3- あなたの話す言語は時間とともに変化したと思いますか。そう思う場合はどのよう

に気づきましたか。 

  A sua língua modificou-se ao longo dos tempos? Se sim: como essa mudança é 

percebida? 

 

4- Marque somente os vocabulários que o senhor (a) não compreender 分からない単語に 

X を書いて頂けませんか  

*1.フェイジョアー

ダ    
(   ) 

2.シュハスコ 
(   ) 
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3.フェイジョン 
(   ) 

4.アカラジェ 
(   ) 

*5.ハバーダ 
(   ) 

6.クスクス 
(   ) 

7. アリアンさ 
(  ) 

*8. グアルジャ 
(   ) 

9. ガラナ 
(   ) 

*10. リベルダーデ 
(   ) 

11.マナウス 

(   ) 

12. マシャードデア

シス 
(   ) 

13.ア二ェンビのモ

ーターショー 
(   ) 

14. アラメーダカン

ピーナス 

(   ) 

15. 図書館のねずみ 

(   ) 

16. クリチーバ 

(   ) 

17. ヴぃトリア 

(   ) 

18. パテのサンドイ

ッチ 
(   ) 

19. マっサンドアモ

ル 
(   ) 

20. 愛のりんご 
(   ) 

21. リンドイア 
(   ) 

22. ボサノバ 
(   ) 

23. シド二 
(   ) 

24. ヴぃダスセッカ

ス 
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(   ) 

25. フォスドイグア

ス 
(   ) 

26. オンサ 
(   ) 

 

Anexo 2. Pré-teste: japoneses 

Pré-teste – japoneses (日本人) J1 

生まれた場所 / Local de nascimento:  

性別 / Sexo:          女性 / Feminino     男性 / Masculino 

育った場所 / Onde cresceu?:  

生年月日 / Ano de nascimento:   

ポルトガル語が分かりますか entende algo de português? 

(   ) nada 全然    (   ) um pouco 少し  (   ) muito 沢山 

 

コロニア語という言語についてお聞きになったことがありますか。O senhor (a) já 

ouviu falar da Koroniago? Se sim, explique o que significa para você. 

______________________________________________________________ 

 

1－通っていた学校の正式名称は何ですか。 / Que escolas/institutos superiores 

frequentou?  

 

2－ Marque somente os vocabulários que o senhor (a) não compreender 分からない単語に 

X を書いて頂けませんか  

*1.フェイジョアー

ダ    
(   ) 

2.シュハスコ 
(   ) 

3.フェイジョン 
(   ) 

4.アカラジェ 
(   ) 

*5.ハバーダ 
(   ) 

6.クスクス 
(   ) 

7. アリアンさ 
(   ) 



248 
 

*8. グアルジャ 

9. ガラナ 
(   ) 

*10. リベルダーデ 
(   ) 

11.マナウス 
(   ) 

12. マシャードデア

シス 
(   ) 

13.ア二ェンビのモ

ーターショー 
( x  ) 

14. アラメーダカン

ピーナス 

(   ) 

15. 図書館のねずみ 

(   ) 

16. クリチーバ 

(   ) 

17. ヴぃトリア 

(   ) 

18. パテのサンドイ

ッチ 
(   ) 

19. マっサンドアモ

ル 
(  ) 

20. 愛のりんご 
(   ) 

21. リンドイア 
(  ) 

22. ボサノバ 
(  ) 

23. シド二 
(  ) 

24. ヴぃダスセッカ

ス 
(x   ) 

25. フォスドイグア

ス 

(   ) 

26. オンサ 

(   ) 
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Anexo 3.  Teste definitivo – Nipobrasileiros: Questionário de identidade nipobrasileira e 

teste de inteligibilidade 

 

Teste definitivo  – Nipobrasileiros  

コロニア語のアンケート調査 

生まれた場所 / Local de nascimento:  Ivoti, Rio Grande do Sul 

性別 / Sexo:              女性 / Feminino      男性 / Masculino 

育った場所 / Onde cresceu?:   

生年月日 / Ano de nascimento:    

教育/ Escolaridade:   

日系ブラジル何世ですか。/ Em qual geração de nikkei 

(nipobrasileiro) o senhor (a) está inserido?  

 Issei    Nissei    Sanssei    Ionssei 

 

1- コロニア語という言語についてお聞きになったことがありますか。O 

senhor (a) já ouviu falar da Koroniago? Se sim, explique o que 

significa para você.    

 

 

2-  日系人が話す日本語の何が最も変化したと思いますか。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

例）語彙、発音、文法 

  O que se modificou mais na língua japonesa falada pelos 

Nikkeis (nipobrasileiros)? (p. ex. vocabulário, pronúncia, 

gramática)? 

 

3- あなたの話す言語は時間とともに変化したと思いますか。そう思う場合

はどのように気づきましたか。 

  A sua língua modificou-se ao longo dos tempos? Se sim: como 

essa mudança é percebida? 

 

 

4- Marque somente os vocabulários que o senhor (a) não 

compreender 分からない単語に X を書きなさい  

 

単語 - Vocabulário Romaji – letra romana 分からない単語 – 

vocábulo não 

compreendido 
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1.フェイジョアーダ Feijoa-da  

2.シュハスコ Shuhasuko  

3.フェイジョン Feijon  

4.アカラジェ Akaraje  

5.ハバーダ Haba-da  

6.クスクス Kusukusu  

7. アリアンサ Ariansa  

8. グアルジャ Guaruja  

9. ガラナ Garana  

10. リベルダーデ Riberuda-de  

11.マナウス Manausu  

12. マシャードデアシス Mashadodeashisu  

13.  ア二ェンビのモー

ターショー 

Anhenbinomo-ta-sho-  

14. アラメーダカンピー

ナス 

Arame-dakanpinasu  

15. 図書館のねずみ Toushokannonezumi  

16. クリチーバ Kurichi-ba  

17. ヴぃトリア Bitoria  

18. パテのサンドイッチ Patenosandoicchi  

19. マサンドアモル Massandoamoru  

20. 愛のりんご Ainorinngo  

21. リンドイア Rindoia  

22. ボサノバ Bosanoba  

23. シド二 Shidoni  

24. ヴぃダスセッカス Bidasusekasu  

25. フォスドイグアス Fosudoiguasu  

26. オンサ Onsa  

27.アメーバ Ame-ba  

28.アロース Aro-su  

29.アルゴドン Arugodon  

30.アルモッサ Arumossa  

31. バカリャウ Bakaryau  

32. バルサ Barusa  

33. バテリーヤ Bateriya  

34. ベンダ Benda  

35.ボタン Botan  

36.コーバ Co-ba  

37.エメチーナ Emeti-na  

38.エスピーガ Esupi-ga  

39.エステーラ Esute-ra  

40.エストッパ Esutoppa  

41. ファリーニャ Fari-nya  

42. フォゴン Fogon  
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43. フォイ 

ペリゴーゾ 

Foi perigo-zo (exp.)  

44. フバー Fuba-  

45. フェジョン Fuejon  

46. フンド Fundo  

47. フランゴ Furango  

48. ガラホン Garahon  

49. グルッポ Guruppo  

50. ヒゲーラ Hige-ra  

51. イッペー Ippe-  

52. ジャジネーラ Jajine-ra  

53. ジャンタ Janta  

54. ジーピ Ji-pi  

55.カブセーロ Kabusero  

56.カデーラ Kade-ra  

57. カフェー Kafue-  

58. カーマ Ka-ma  

59. カンビオ Kambio  

60. カミーザ Kami-za  

61. カンジッカ Kanjikka  

62. カンナ Kanna  

63. カラビーナ Karabi-na  

64. カルス Karusu  

65. カヴァーロ Kava-ro  

66. キント Kinto  

67. コーボ Ko-bo  

68. コップ Koppu  

69. コロニヤ Koroniya  

70. マカロン Makaron  

71. マモン Mamon  

72. マンジョカ Manjoka  

73. メルカード Meruka-do  

74. メーザ Me-za  

75. ミーリョ Mi-ryo  

76. ムダンサ Mudansa  

77. ムダンサする Mudansa suru (v)  

78. ノロエステ Noroesute  

79. オニブス Onibusu  

80. オンサ Onsa  

81. パン粉 Pankou  

82. パンノ Panno  

83. パルミット Parumitto  

84. ペニシリーナ Penishiri-na  
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85. ピニェーロ Pinye-ro  

86. ピリキット Pirikitto  

87. ポレンタ Porenta  

88. ポルビオ Porubio  

89. プリメーロ Purime-ro  

90. プロント Puronto (adj)  

91. ラジオ Rajio  

92. ランバリー Ranbari-  

93. ランビーケ Ranbi-ke  

94. ラポーゾ Rapo-zo  

95. レーニャ Re-nya  

96. リモエイロ Rimoeiro  

97.リモン Rimon  

98. ルアソン Ruason  

99. サッコ Sakko  

100. サーラ Sa-ra  

101. サラクーラ Saraku-ra  

102.セグンド/セグンダ Segundo/segunda  

103. セレアエス Sereaesu  

104. シッポー Shippo-  

105. ソッパ Soppa  

106. タツー Tatu-  

107. テーリャ Te-rya  
 

 

Anexo 4. Teste definitivo – Japoneses :Questionário e teste definitivo de 

inteligibilidade 

 

Teste definitivo – Japoneses  

Japoneses コロニア語のアンケート調査 

生まれた場所 / Local de nascimento:  

性別 / Sexo:          女性 / Feminino         男性 / Masculino 

育った場所 / Onde cresceu?:  

生年月日 / Ano de nascimento:  

ポルトガル語が分かりますか entende algo de português? 

(  ) nada 全然    (   ) um pouco 少し  (   ) muito 沢山 

通っていた学校の正式名称は何ですか。 / Que escolas/institutos 

superiores frequentou?  
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1- コロニア語という言語についてお聞きになったことがありますか。O 

senhor (a) já ouviu falar da Koroniago? Se sim, explique o que 

significa para você.  

 

2－ Marque somente os vocabulários que o senhor (a) não 

compreender 分からない単語に X を書きなさい  

単語 - Vocabulário Romaji – letra romana 分からない単語 – 

vocábulo não 

compreendido 

1.フェイジョアーダ Feijoa-da  

2.シュハスコ Shuhasuko  

3.フェイジョン Feijon  

4.アカラジェ Akaraje  

5.ハバーダ Haba-da  

6.クスクス Kusukusu  

7. アリアンサ Ariansa  

8. グアルジャ Guaruja  

9. ガラナ Garana  

10. リベルダーデ Riberuda-de  

11.マナウス Manausu  

12. マシャードデアシス Mashadodeashisu  

13.  ア二ェンビのモー

ターショー 

Anhenbinomo-ta-sho-  

14. アラメーダカンピー

ナス 

Arame-dakanpinasu  

15. 図書館のねずみ Toushokannonezumi  

16. クリチーバ Kurichi-ba  

17. ヴぃトリア Bitoria  

18. パテのサンドイッチ Patenosandoicchi  

19. マサンドアモル Massandoamoru  

20. 愛のりんご Ainorinngo  

21. リンドイア Rindoia  

22. ボサノバ Bosanoba  

23. シド二 Shidoni  

24. ヴぃダスセッカス Bidasusekasu  

25. フォスドイグアス Fosudoiguasu  

26. オンサ Onsa  

27.アメーバ Ame-ba  

28.アロース Aro-su  

29.アルゴドン Arugodon  

30.アルモッサ Arumossa  
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31. バカリャウ Bakaryau  

32. バルサ Barusa  

33. バテリーヤ Bateriya  

34. ベンダ Benda  

35.ボタン Botan  

36.コーバ Co-ba  

37.エメチーナ Emeti-na  

38.エスピーガ Esupi-ga  

39.エステーラ Esute-ra  

40.エストッパ Esutoppa  

41. ファリーニャ Fari-nya  

42. フォゴン Fogon  

43. フォイ 

ペリゴーゾ 

Foi perigo-zo (exp.)  

44. フバー Fuba-  

45. フェジョン Fuejon  

46. フンド Fundo  

47. フランゴ Furango  

48. ガラホン Garahon  

49. グルッポ Guruppo  

50. ヒゲーラ Hige-ra  

51. イッペー Ippe-  

52. ジャジネーラ Jajine-ra  

53. ジャンタ Janta  

54. ジーピ Ji-pi  

55.カブセーロ Kabusero  

56.カデーラ Kade-ra  

57. カフェー Kafue-  

58. カーマ Ka-ma  

59. カンビオ Kambio  

60. カミーザ Kami-za  

61. カンジッカ Kanjikka  

62. カンナ Kanna  

63. カラビーナ Karabi-na  

64. カルス Karusu  

65. カヴァーロ Kava-ro  

66. キント Kinto  

67. コーボ Ko-bo  

68. コップ Koppu  

69. コロニヤ Koroniya  

70. マカロン Makaron  

71. マモン Mamon  

72. マンジョカ Manjoka  
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73. メルカード Meruka-do  

74. メーザ Me-za  

75. ミーリョ Mi-ryo  

76. ムダンサ Mudansa  

77. ムダンサする Mudansa suru (v)  

78. ノロエステ Noroesute  

79. オニブス Onibusu  

80. オンサ Onsa  

81. パン粉 Pankou  

82. パンノ Panno  

83. パルミット Parumitto  

84. ペニシリーナ Penishiri-na  

85. ピニェーロ Pinye-ro  

86. ピリキット Pirikitto  

87. ポレンタ Porenta  

88. ポルビオ Porubio  

89. プリメーロ Purime-ro  

90. プロント Puronto (adj)  

91. ラジオ Rajio  

92. ランバリー Ranbari-  

93. ランビーケ Ranbi-ke  

94. ラポーゾ Rapo-zo  

95. レーニャ Re-nya  

96. リモエイロ Rimoeiro  

97.リモン Rimon  

98. ルアソン Ruason  

99. サッコ Sakko  

100. サーラ Sa-ra  

101. サラクーラ Saraku-ra  

102.セグンド/セグンダ Segundo/segunda  

103. セレアエス Sereaesu  

104. シッポー Shippo-  

105. ソッパ Soppa  

106. タツー Tatu-  

107. テーリャ Te-rya  
 

Anexo 5. A Constituição dos 17 artigos  

 

A CONSTITUIÇÃO DOS 17 ARTIGOS  

1. A harmonia deve ser valorizada e brigas devem ser evitadas. Todo mundo tem seus 

preconceitos, e poucos homens têm mente aberta. Portanto, alguns desobedecem a seus 
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senhores e pais e mantêm desentendimentos com seus vizinhos. Mas quando os superiores 

estão em harmonia entre si e os inferiores são amigáveis, então os assuntos são discutidos 

com calma e prevalece a visão correta dos assuntos.  

2. Aos três tesouros, que são Buda, a Lei Budista (Darma) e o Sacerdócio Budista (Sanga), 

deve ser dada reverência sincera, pois eles são o refúgio final de todos os seres vivos. 

Poucos homens são tão maus que não podem ser ensinados a sua Verdade.  

3. Não deixe de obedecer aos mandamentos de seu Soberano. Ele é como o Céu, que está 

acima da Terra e o vassalo é como a Terra, que sustenta o Céu. Quando o Céu e a Terra 

estão corretamente no lugar, as quatro estações seguem seu curso e tudo está bem na 

Natureza. Mas se a Terra tenta tomar o lugar do Céu, o Céu simplesmente cairá em ruína. 

É por isso que o vassalo ouve quando o senhor fala, e o inferior obedece quando o superior 

age. Consequentemente, quando receber os mandamentos do seu Soberano, não deixe de 

os realizar ou a ruína será o resultado natural.  

4. Os Ministros e os funcionários do Estado devem fazer do comportamento adequado 

seu primeiro princípio, pois se os superiores não se comportam corretamente os inferiores 

se desordenam. Se inferiores se comportam incorretamente, ofensas naturalmente 

resultarão. Portanto, quando o senhor e o vassalo se comportam apropriadamente, as 

distinções de classe não se confundem: quando as pessoas se comportam corretamente, o 

Governo estará em boa ordem.  

5. Trate imparcialmente as queixas legais que lhe são submetidas. Se o homem que decidir 

casos legais faz prevalecer o seu interesse, e ouve casos objetivando receber subornos, 

então os casos do homem rico serão resolvidos como uma pedra jogada na água, que 

afunda sem resistência, enquanto as queixas dos pobres serão como a água jogada sobre 

uma pedra. Nestas circunstâncias, o pobre não saberá para onde ir, nem se comportará 

como deveria.  

6. Punir o mal e recompensar o bem. Esta era a regra excelente da antiguidade. Assim 

sendo, não oculte as boas qualidades dos outros ou não falhe em corrigir o que está errado 

ao ver o erro. Bajuladores e enganadores são uma arma afiada para a derrubada do Estado, 

e uma espada afiada para a destruição do povo. Homens desse tipo nunca são leais a seu 

senhor, ou ao povo. Tudo isso é fonte de sérios distúrbios civis.  

7. Todo homem tem seu próprio trabalho. Não deixe que as esferas do dever sejam 

confundidas. Quando aos homens sábios são confiados cargos, o som do elogio levanta-

se. Se homens corruptos ocupam o cargo, os desastres e o tumulto se multiplicam. Em 

todas as coisas, grandes ou pequenas, encontre o homem certo e elas serão bem geridas. 
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Portanto, os sábios Soberanos da Antiguidade procuraram o homem para preencher o 

ofício, e não o ofício para se adequar ao homem. Se isso for feito, o Estado será duradouro 

e o reino estará livre de perigo.  

8. Ministros e funcionários devem comparecer à Corte de manhã cedo e se recolher tarde, 

pois o dia inteiro dificilmente será suficiente para a realização de negócios do Estado. Se 

uma pessoa estiver atrasada para comparecer ao serviço, as emergências não podem ser 

atendidas; se os funcionários se retirarem cedo, o trabalho não pode ser concluído.  

9. A boa fé é o fundamento do direito. Em tudo permita haver boa-fé, pois se o senhor e 

o vassalo mantiverem fé uns com os outros, o que não pode ser cumprido? Se o senhor e 

o vassalo não mantiverem fé uns com os outros, tudo terminará em fracasso.  

10. Vamos nos controlar e não nos ressentir quando outros discordam de nós, porque 

todos os homens têm corações e cada coração tem suas próprias inclinações. O direito 

dos outros é o nosso erro, e o nosso direito é o erro dos outros. Nós não somos 

inquestionavelmente sábios, nem os outros são inquestionavelmente tolos. Nós dois 

somos simplesmente homens comuns. Como alguém pode estabelecer uma regra para 

distinguir o certo do errado? Pois somos todos sábios às vezes, e tolos em outras vezes. 

Portanto, embora outros cedam à raiva, vamos ao contrário temer nossas próprias falhas, 

e embora possamos pensar que só nós temos a razão, vamos seguir a maioria e agir como 

os demais.  

11. Conheça a diferença entre mérito e demérito, e dê a cada um a sua recompensa e 

punição. Nestes dias, a recompensa nem sempre segue o mérito, ou a punição segue o 

crime. Vocês, altos funcionários que têm o encargo dos assuntos públicos, é trabalho de 

vocês dar recompensas e punições claras.  

12. Não deixe a nobreza local cobrar impostos sobre o povo. Não pode haver dois 

senhores em um país; o povo não pode ter dois mestres. O Soberano é o único mestre do 

povo de todo o reino, e os oficiais que Ele designa são todos seus súditos. Como eles 

podem pretender cobrar impostos sobre o povo?  

13. Todas as pessoas incumbidas do cargo público devem participar igualmente dos seus 

deveres. O seu trabalho pode, por vezes, ser interrompido devido a doença ou de envio 

em missão de viagem. Mas sempre que estiverem em atendimento, devem fazê-lo como 

se soubessem do que se trata, e não obstruir os assuntos públicos alegando não estar 

pessoalmente familiarizado com eles.  

14. Não seja invejoso! Pois, se invejarmos os outros, então eles, por sua vez, nos 

invejarão. Os males da inveja não conhecem limites. Se outros nos ultrapassam em 
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inteligência, não ficamos satisfeitos; se eles são mais capazes, ficamos invejosos. Mas se 

não encontrarmos homens inteligentes e sábios, como o reino será governado?  

15. Subordinar os interesses privados ao bem público é o caminho correto de um servo. 

Ora, se um homem for influenciado por motivos pessoais, ficará ressentido, e se for 

influenciado pelo ressentimento deixará de agir harmoniosamente com os outros. Se ele 

falhar em agir harmoniosamente com os outros, o interesse público sofrerá. O 

ressentimento interfere na ordem e subverte a lei.  

16. Empregar as pessoas comuns em trabalho público obrigatório nas épocas sazonais. 

Esta é uma antiga e excelente regra. Empreguem-nas nos meses de inverno, quando estão 

de lazer, mas não da Primavera ao Outono, quando estão ocupadas com a agricultura ou 

com as amoreiras (as folhas são alimento dos bichos-da-seda). Pois se o povo não atender 

à agricultura, o que haverá para comer? Se não cuidarem das amoreiras, que haverá para 

vestir?  

17. As decisões sobre assuntos importantes não devem ser tomadas por uma única pessoa. 

Elas devem ser discutidas com muitas pessoas. Pequenas questões são menos importantes 

e é desnecessário consultar um número de pessoas. É somente no caso de assuntos 

importantes, quando há uma suspeita que eles podem desandar, que se deve consultar os 

outros, de modo a chegar à conclusão correta171.  

 

 
171  Disponível em: http://www.abrademi.com/wp-content/uploads/2014/10/Constituicao-17-Arts.pdf. 

Acesso em: 24 set. 2019.  


