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RESUMO 

 

 

O presente trabalho investiga uma comunidade japonesa situada na cidade do Rio de Janeiro 

dentro da perspectiva de línguas em contato num contexto de imigração bilíngue/multilíngue. 

Como proposta de investigação, levamos em conta o dinamismo das situações de bilinguismo, 

destacando a importância de estudá-las num contexto social que apresenta-se eminentemente 

mutável. Propomo-nos a pesquisar 15 nikkeis pertencentes à 3 redes sociais identificadas na 

Associação Nikkei do Rio de Janeiro, pormenorizando os estágios de bilingualidade desses 

sujeitos no momento atual de suas vidas. Com essa finalidade, lançamos mão dos conceitos de 

bilinguismo e bilingualidade nos termos de Savedra (1994-2009) que define aquele como a 

situação em que há o uso compartilhado de mais de uma língua num determinado domínio 

comunicativo e, esse, como os diferentes estágios de bilinguismo que os indivíduos bilíngues 

transpassam em sua vida. Para analisarmos os estágios de bilingualidade dos participantes de 

nossa investigação, identificamos o contexto de aquisição de línguas, bem como o uso funcional 

variado por ambientes comunicativos (familiar, social, profissional, específico de uso na 

Associação Nikkei e escolar) de todos os 15 informantes. Nossa pesquisa é descritiva, de caráter 

qualitativo na qual utilizamos o método de identificação de redes sociais, aplicação de 

questionário sociolinguístico e, também, anotações em diário de campo para destacarmos, 

através das observações realizadas na Associação supracitada, as informações relevantes ao 

nosso estudo. Como resultado, podemos salientar a fluidez tangível da maioria das situações de 

uso das línguas investigadas, levando-nos a solidificar as conclusões de Savedra (op. cit.) em 

suas investigações que atesta, de maneira evidente, o caráter relativo que define o fenômeno do 

bilinguismo, como também confirma que a condição bilíngue é instável, sendo modificada pelo 

contexto de aquisição de línguas e pelos domínios de uso linguístico em diferentes ambientes 

comunicativos. Em nossa pesquisa, o domínio de uso funcional linguístico por ambientes 

comunicativos mostrou-se mais determinador da fluidez de uso das línguas em questão 

(português e japonês) nos indivíduos investigados. Contudo, não podemos descartar o contexto 

de aquisição das línguas como um fator relevante para a determinação da dominância de 

utilização de uma língua em relação à outra no momento atual de uso na vida dos falantes 

investigados.     

 

 

Palavras-chave: Línguas em contato; japonês e português; bilinguismo e bilingualidade. 
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ABSTRACT 
 

 

This study investigates a Japanese community located in Rio de Janeiro city within the language 

contact perspective in a bilingual / multilingual immigration context. As research aim, we take 

into account the dynamics of bilingualism situations, highlighting the importance of studying 

them in a social context that presents itself eminently changeable. We propose to search 15 

Nikkei who belong to three social networks identified in the Nikkei Association of Rio de 

Janeiro (Rio Nikkei), detailing these subjects’ bilinguality stages at the present moment of their 

lives. For this purpose, we used the bilingualism and bilinguality concepts in Savedra’s terms 

(1994-2009) who defines the first one as the situation in which there is a shared use of more 

than one language in a certain communicative domain, and the second one, as the different 

stages of bilingualism in which bilingual individuals trespass in their life. In order to analyze 

the participants’ bilinguality stages, we have identified the context of language acquisition as 

well as the varied functional use by communicative environments (familiar, social, professional, 

Nikkei Association specific use and scholar) of each one of the studied informants. Our research 

is descriptive, characteristically qualitative in which we use the social networks identification 

method, sociolinguistic survey application and daily notes to stand out, through the 

observations made in the aforementioned Association, the relevant information to our study. As 

a result, we can point out the tangible fluidity of the majority of use cases in the investigated 

languages. The results lead us to solidify the Savedra’s findings (op. Cit.) which proves the 

relative character that defines the bilingualism phenomenon. Besides, the results also confirms 

the fact that bilingual condition is unstable and it modifies itself by the context of language 

acquisition and by the language use domains in different communicative environments. In our 

research, the linguistic functional use domain by communicative environments was more 

significant to determine the languages use fluidity (Portuguese and Japanese) in the investigated 

individuals. However, we cannot rule out the context of language acquisition as a relevant factor 

in determining one language use dominance over the other one in the investigated speakers’ 

current life.   

 

 

Keywords: Language contact; Japanese and Portuguese languages; bilingualism and 

bilinguality.  
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INTRODUÇÃO 

 

O Brasil é o berço mundial que aloja o maior número de descendentes japoneses 

atualmente, depois do próprio Japão. Segundo dados do IBGE e do Governo de São Paulo1, 

levantados em 2008 (ano da comemoração dos 100 anos da imigração japonesa em nosso país), 

nessa época, já residiam no Brasil aproximadamente um milhão e meio de nikkeis. Segundo a 

taxa de crescimento médio anual do IBGE, estima-se que em 2010 o número de descendentes 

japoneses no Brasil já seria de 1.600.000.2  

Contudo, a história dos primeiros imigrantes japoneses que chegaram em território 

brasileiro foi silenciada e ocultada, durante muito tempo, devido ao enfoque dado à imigração 

japonesa em massa para o estado de São Paulo, ocorrida em 1908 com a chegada do navio 

Kasato Maru. Através de pesquisas históricas, inteiramo-nos do fato de que os primeiros 

imigrantes nipônicos, na verdade, dirigiram-se para o estado do Rio de Janeiro, numa tentativa 

de formarem a primeira colônia nipônica de nosso país, na região de Macaé.  

Levando esse fato em conta, percebemos que muitas pesquisas da área de linguística, 

sobre imigração e línguas em contato, focalizam em suas investigações regiões onde a 

imigração japonesa ocorreu em grande número devido ao seu caráter planejado, tais como os 

estados de São Paulo, Pernambuco e Paraná.  Porém, considerando que o estado do Rio de 

Janeiro foi o primeiro território a abrigar imigrantes japoneses, salientamos a importância de 

pesquisas que possam trazer informações pormenorizadas sobre a imigração japonesa no 

território fluminense.  

O contato linguístico, tema constante nos estudos de linguagem há mais de um século, 

suscitou e continua a suscitar mudanças linguísticas importantes nas línguas ao longo de sua 

história, incitando nossa atenção e estudo circunstanciado. Assim, o contato da língua japonesa 

com a língua portuguesa no contexto de imigração constitui-se num objeto de investigação 

profícuo para pesquisas sobre o CL.3    

Nesse panorama, propomo-nos a investigar o perfil sociolinguístico de uma comunidade 

japonesa na cidade do Rio de Janeiro, pesquisando, mais precisamente, a situação de 

bilinguismo de nikkeis inseridos em redes sociais na referida comunidade. Para a realização de 

nossa investigação, lançamos mão dos conceitos de bilinguismo e bilingualidade de Savedra 

                                                           
1  Disponível em: <http://www.grupoescolar.com/pesquisa/imigracao-japonesa-no-brasil.html> e 

<http://www.saopaulo.sp.gov.br/imigracaojaponesa/historia.php>.  Acesso em: 20 jan. 2016.  
2 Disponível em: <http://www.cenb.org.br/cenb/index.php/articles/display/293>. Acesso em: 20 jan. 2016.  
3 Contato linguístico.  
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(1994-2009), levando em consideração a situação bilíngue como o uso compartilhado de mais 

de uma língua em diferentes ambientes comunicativos. Além disso, nos termos da autora 

supracitada, analisamos as situações de bilinguismo, nos domínios de bilingualidade 

identificados pelo contexto de aquisição das línguas, bem como pelo uso funcional variado por 

diferentes ambientes comunicativos, com um olhar dinâmico sobre o tema, logrando entender 

o fenômeno em questão como algo mutável e instável na vida dos indivíduos bilíngues.  

Em nosso trabalho, investigamos 15 informantes nikkeis, membros integrantes da 

Associação Nikkei do Rio de Janeiro, analisando seus estágios de bilingualidade no momento 

atual de suas vidas, detalhando o contexto de aquisição das línguas envolvidas na situação 

bilíngue, bem como a dominância de uso das línguas em questão em diferentes domínios 

comunicativos.    

No primeiro capítulo, apresentamos a história de imigração japonesa no estado do Rio 

de Janeiro, sobrelevando o percu rso dos primeiros imigrantes japoneses, suas dificuldades de 

instalação no território fluminense, bem como suas trajetórias para fundar a primeira colônia 

japonesa do Brasil: a colônia da fazenda Santo Antônio em Macaé. Nesse interim, recontamos 

a história de formação de algumas colônias, a trajetória do deslocamento dos imigrantes no 

estado do Rio e, também, destacamos a problemática de implementação do ensino de língua 

japonesa nas comunidades nipônicas formadas.   

No segundo capítulo, discorremos sobre o contato linguístico, seus resultados, a visão 

de alguns autores sobre esse campo de estudo, bem como salientamos o contato do japonês e 

do português no território brasileiro e sua importância para nosso estudo. Em seguida, 

apresentamos um panorama sobre o termo bilinguismo, suas diferentes conceituações e 

problematizamos as delimitações desse fenômeno. Delimitamos o conceito de bilinguismo que 

utilizaremos em nossa investigação, detalhando, também, o conceito de bilingualidade que 

orienta nossa pesquisa.   

No terceiro capítulo, delimitamos o método de análise utilizado, conceituando redes 

sociais, os fundamentos de sua utilização para analisar os sujeitos investigados, bem como 

caracterizamos os 15 informantes de nossa pesquisa e as redes sociais nas quais eles se inserem. 

Além disso, apresentamos, ao final, os instrumentos de pesquisa utilizados, delimitando-os e, 

também, evidenciando suas utilidades em nossa investigação.  

No quarto capítulo, analisamos os 15 informantes que participam de nossa pesquisa, 

identificando o contexto de aquisição de línguas e o uso funcional específico nos domínios 

comunicativos propostos. Evidenciamos, ao longo das análises, fatores relevantes, observados 
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em nossa pesquisa de campo (anotados em nosso diário de observação de campo), bem como 

ressaltamos comentários importantes sobre as investigações depreendidas.  

Posteriormente, apresentamos as conclusões finais, bem como os resultados obtidos em 

nossa investigação, destacando as análises mais patentes e a relação de nosso estudo com a 

premissa de que o bilinguismo apresenta-se como um fenômeno instável, mutável, dinâmico e 

que, como tal, deve ser investigado. Além disso, salientamos a importância de nossa pesquisa 

para entendermos um pouco do perfil sociolinguístico de comunidades japonesas no Rio de 

Janeiro e, também, a etnicidade em movimento característica do plurilinguismo e do contexto 

imigratório multilíngue brasileiro. 
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1 HISTÓRIA DA IMIGRAÇÃO JAPONESA 

 

Neste capítulo, dissertaremos de maneira compendiada sobre a história da imigração 

japonesa no estado do Rio de Janeiro, ressaltando o percurso de alguns imigrantes japoneses 

naquela que, segundo alguns pesquisadores, foi a primeira colônia japonesa do Brasil. 

Discorreremos também, sobre a formação de algumas colônias nipônicas no estado do Rio, 

sobrelevando as dificuldades enfrentadas por muitos imigrantes que tentaram prosperar na 

referida localidade. Por fim, argumentaremos a respeito da história do ensino de língua japonesa 

pelas colônias nipônicas que conseguiram estabelecer-se no estado do Rio de Janeiro, 

evidenciando a dificuldade de planejamento de políticas linguísticas in vitro e os obstáculos 

enfrentados pelos japoneses para lograrem o ensino do japonês no território brasileiro.  

 

1.1 História da imigração japonesa no estado do Rio de Janeiro 

 

A história da imigração japonesa no estado do Rio de Janeiro, ofuscada pela história da 

imigração em grande número para outras localidades como o estado de São Paulo, começa a vir 

à tona através do resultado de investigações realizadas por pesquisadores4 interessados em 

rediscutir os caminhos traçados pelos imigrantes nipônicos ao longo de sua trajetória em 

território brasileiro. Segundo Inoue (2012, p. 257-258),  

 
[...] Registros comprovam que o estado do Rio de Janeiro recebeu pioneiros antes do 

Kasato Maru. Podemos afirmar que a imigração japonesa no estado do Rio é síntese 

de muitas imigrações, pois os que para esse estado vieram o fizeram espontaneamente 

por reimigrações, formando os núcleos coloniais de 10 famílias por incentivo do 

governo, ou espontaneamente, o que diferencia o Rio de Janeiro dos locais de 

imigração de massa que formavam verdadeiras comunidades étnicas, como Bastos e 

Marília, no interior do Estado de São Paulo. 

 

Essa história dos imigrantes nipônicos foi pouco discutida ao longo dos anos porque 

muitos autores só tratam em seus trabalhos sobre a imigração japonesa em massa no Brasil, ou 

seja, no ano de 1908 quando 165 famílias de imigrantes nipônicos enviadas pelo governo do 

Japão em seu acordo imigratório firmado com o governo brasileiro chegaram no Estado de São 

                                                           
4 Podemos citar a importância dos trabalhos desenvolvidos pela Professora Mariléia Franco Marinho Inoue para 

entendermos e rediscutirmos a história da imigração japonesa para o Estado do Rio de Janeiro. Entre os trabalhos 

da referida autora, usados nessa dissertação, destacamos o artigo intitulado “Novas leituras da presença japonesa 

no Estado do Rio de Janeiro: uma abordagem baseada na associação dos acervos oral e iconográfico” em que a 

autora alia história oral à iconografia para atestar a história relatada sobre os imigrantes japoneses no Estado do 

Rio de Janeiro.  
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Paulo. Esse fato foi o resultado de um projeto conjunto do Governo Japonês e do Governo 

Brasileiro. Segundo Martins (2010, p. 149),  

 
[...] A diferença entre uma entrada e outra reside no caráter planejado, 

institucionalizado e de massa, com destinação pré-fixada em área rural no caso 

paulista e, no aspecto mais espontaneísta, de caráter exploratório, de um número 

reduzido, e destinação mais difusa – campo e cidade – no caso fluminense-carioca.   

 

Os japoneses que vieram para o Estado do Rio de Janeiro, chegaram no início do século 

XX e após a Segunda Guerra Mundial. O fim do sistema feudal japonês está relacionado à 

chegada dos primeiros japoneses em solo fluminense, uma vez que, com o declínio do Xogunato, 

os Samurais entraram em extinção, resultando no desemprego da maioria deles. Em busca de 

melhores condições de vida, muitos foram obrigados a procurar empregos em regiões diferentes 

e, até mesmo, começaram a empreender longas expedições a outros países. Assim, os primeiros 

japoneses a chegar ao Brasil pisaram em nosso país bem antes de um acordo imigratório ter 

sido firmado e, como resultado disso, deslocaram-se para nosso país por conta própria.   

Martins (2010, p.150) afirma que há evidências de que o primeiro japonês a viver no 

território do Estado do Rio de Janeiro seria o acrobata Manji Takezawa que “teria sido 

contratado como professor de jiu-jitsu da Guarda Real em 1888”. Contudo, podemos afirmar 

que a imigração japonesa teve início em 1889 com a vinda de Wasaburo Ohtake que começou 

a trabalhar na embaixada do Brasil e posteriormente, em 1897, com a inauguração da 

representação diplomática na cidade de Petrópolis, passou a trabalhar nessa cidade. No mesmo 

ano, o primeiro ministro em seu relatório enviado ao governo japonês declara que o Brasil não 

era um local apropriado para a imigração japonesa, dificultando no processo de decisão do 

acordo imigratório.  

Em 1905, Ryu Mizuno da Companhia Imperial de Imigração, decidiu ir ao Brasil numa 

tentativa de procurar novas opções de imigração japonesa.  Em 1906, Mizuno visitou o Rio de 

Janeiro em busca de avaliar o estabelecimento de novas colônias japonesas na região, mas ficou 

preocupado com a situação da baixada fluminense: a condição das terras e a infraestrutura no 

local preocupavam a Companhia Imperial de Emigração.  

Contudo, Ryu Mizuno, responsável pela emigração japonesa ao Brasil, e o Governo do 

Rio de Janeiro, começaram a pensar nas vantagens para ambas as partes ao se estabelecer o 

acordo de imigração japonesa com o Estado do Rio:  

 

 

[...] Aspirando acertar vários coelhos com uma só cajadada, foi planejada a vinda dos 

imigrantes japoneses como forma de liquidar diversos problemas do estado do Rio: 
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eles melhorariam a terra onde se originavam as doenças; criariam indústrias que 

substituíssem as fazendas de café, assegurariam empregos estáveis e aumentariam a 

produção de alimentos na capital do Brasil (AKIYOSHI et al., 2008, p. 66).   

 

Assim, pensando nos imigrantes japoneses no Rio de Janeiro como uma vantagem para 

ambos os países, em primeiro de outubro de 1907, firmou-se o acordo de imigração entre Rafael 

Monteiro, agente da Companhia Imperial de Emigração e o presidente do estado do Rio de 

Janeiro, Alfredo Backer. 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.  

Mizuno propôs a um imigrante japonês chamado Kumabe e sua família a irem fazer 

parte do nascimento da primeira colônia japonesa do Brasil, a saber: a colônia da Fazenda Santo 

Antônio, no estado do Rio. Além deles, embarcaram nessa jornada Yassuda, Nishizawa e 

Arikawa. Kumabe, como organizador dessa colônia de imigrantes japoneses, tinha em mente 

fundar uma comunidade para estabelecer-se no local, ou seja, não pretendia obter lucros para 

depois voltar ao Japão, mas sim criar um ambiente propício para a qualidade de vida dos 

moradores, ou seja, um “novo Japão”:  

 
[...] Kumabe elabora um plano geral para a colônia e, na qualidade de líder, encarrega-

se dos preparativos. Nas palavras do próprio: Enquanto meus compatriotas batalham 

arduamente, de maneira semelhante haveremos de batalhar nos negócios, desbravando 

os campos brasileiros, avistando as estrelas ainda pela manhã, retornando à noite 

pisando a sombra da lua, agitando o machado na labuta floresta adentro. Meus 

compatriotas humildemente trabalharão com a enxada nos campos vivendo na 

diligência para a estruturação de uma nova forma de colonização. Através de nossa 

permanência, construiremos um modelo de colonização que servirá de base a essa 

estrutura colonial (AKIYOSHI et al., 2008, p. 68).  

 

Os outros imigrantes que faziam parte da colônia deixam o local depois de tentativas 

frustradas de se estabelecerem como agricultores. Kumabe e sua família permaneceram na 

Fazenda Santo Antônio até o ano de 1911. Porém, a família Kataoka só deixa o local em 1915, 

na tentativa de continuar persistindo com a formação da colônia japonesa. Kumabe deslocou-

se para a região da Tijuca, no Rio de Janeiro, abrindo uma pensão para japoneses, já que grande 

parte dos imigrantes nipônicos que viviam na capital moravam nessa região. Além disso, os 

japoneses que vieram no Kasato Maru, e não conseguiram empregos nas lavouras cafeeiras 

paulistas, também se deslocaram para a região da tijuca em busca de empregos. A empreitada 

na fazenda Santo Antônio ficou apenas na memória dos japoneses que tentaram exaustivamente 

formar uma colônia que seria parecida ao seu país de origem:  

[...] Do ponto de vista histórico, a Fazenda Santo Antônio certamente teria as 

características de uma colônia “planejada”. Contudo, a despeito de ter terminado em 
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fracasso, desde 1º de dezembro de 1907, ainda que desprovido de medicamentos e 

ferramentas agrícolas apropriadas, cercado por todos os lados por uma densa mata 

fechada, Kumabe mexia sua enxada enquanto aguardava seus compatriotas. 

Sacrificou a si próprio aguardando o dia em que se tornaria o líder das 500 famílias 

cuja chegada havia sido planejada. (...) a Fazenda Santo Antônio de Saburo Kumabe 

foi a primeira colônia de imigrantes japoneses no Brasil (AKIYOSHI et al., 2008, p. 

72). 

 

A persistência e o modo de viver e educar os filhos de Kumabe serviu de exemplo para 

várias famílias de imigrantes japoneses, embora seus ideais de vida na fazenda não tenham sido 

alcançados. Saburo Kumabe e os outros japoneses que mergulharam na tentativa de formar a 

primeira colônia japonesa de nosso país são parte integrante da história da colonização nipônica 

no Brasil e, especificamente, no estado do Rio de Janeiro. Cabe destacar que, as filhas de 

Kumabe, Teru e Tori, foram as primeiras japonesas a conseguirem diploma de professoras e a 

serem naturalizadas brasileiras para desempenharem a profissão.  

Outro imigrante importante para o Estado do Rio foi Yuzaburo Yamagata: em 1910, 

Yamagata casou-se com Nobu Kobayashi e dirigiu-se para o Alto da Tijuca, onde trabalhou 

como comerciante. Mais tarde, Yuzaburo comprou três fazendas em Macaé, voltou ao Japão 

reunindo recursos necessários para regressar ao Brasil, criando a primeira escola de pesca do 

Estado do Rio de Janeiro no Canal de Itajuru em Cabo Frio. Além disso, Yamagata também 

adquiriu uma salina entre São Pedro D’Aldeia e Cabo Frio, desenvolvendo técnicas de captação 

e exploração do sal. 

Muitas famílias japonesas que possuíam contratos com fazendeiros de lavouras de café 

em São Paulo, ao final desses, migraram para o Rio de Janeiro procurando novas oportunidades 

de trabalho. A diferença entre a propaganda emigratória realizada no Japão e a realidade de vida 

nas fazendas cafeeiras fez com que muitos imigrantes japoneses ficassem revoltados com a 

situação em que viviam no Brasil. O deslocamento dos imigrantes nipônicos no país começou 

a ficar mais intenso.  

Em 1920, chegou na região centro-fluminense o imigrante Tooru Kassuga com sua 

família, fazendo história pelo cultivo do caqui na região. No ano de 1925, o governo do Japão 

começou a incentivar novamente a emigração para o Brasil, incumbindo-se das despesas de 

viagem e concedendo um valor por indivíduo de 35 ienes. A população japonesa no estado do 

Rio de Janeiro em 1933, por exemplo, era composta principalmente por imigrantes que vieram 

do estado de São Paulo e por funcionários de companhias japonesas. Umas das maiores 

dificuldades dos japoneses no Rio era o não conhecimento da língua portuguesa, pois em São 

Paulo, por serem um número mais significativo e por morarem próximos, formando 

comunidades em locais comuns, eles conseguiam sobreviver usando apenas a língua japonesa.   
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Como vimos, os esforços para implementar a imigração japonesa em São Paulo tiraram 

o Rio de Janeiro como o foco principal para a captação de mão de obra dos japoneses. 

Destacamos também, a falta de estrutura do estado do Rio como principal problema enfrentado 

para que a colonização japonesa obtivesse sucesso. Contudo, não podemos ignorar que o Rio 

de Janeiro é o berço dos primeiros imigrantes japoneses e a Fazenda Santo Antônio é 

considerada a primeira colônia nipônica do Brasil. 

 

1.2 A formação das colônias japonesas no estado do Rio de Janeiro 

 

Nesse subcapítulo abordaremos, de forma resumida, um pouco da história de algumas 

colônias japonesas no estado do Rio de Janeiro. Os japoneses que se deslocaram para o Rio de 

Janeiro começaram a empreender atividades diversas, abrindo uma variedade de comércios, tais 

como a casa Nippaku, de Zentaro Ohira, as fábricas de botões, Casa Nishitami e Casa Hachiya, 

e a empresa de Comércio Exterior Nippon, fundada pelos imigrantes Torao Iwabuchi e Kinroku 

Awatsu. Também vale destacar a abertura de empreendimentos importantes como o Banco 

Yokohama Shokin (atualmente denominado Banco Mistubishi Tokyo UFJ) e as casas de 

comércio de pedras preciosas Casa Niwatoku e Casa Shitaro.  Com o alvorecer dos 

estabelecimentos comerciais no Rio de Janeiro, em 1938, os comerciantes formaram uma 

comissão e fundaram a Nippaku Keizai Kyokai: Associação Financeira Nippaku.  

Também prosperaram, principalmente na década de 1930, pensões e restaurantes 

abertos por imigrantes japoneses. Podemos destacar a Pensão Laranjeiras, situada na Rua 

Laranjeiras, número 49, e a Pensão Japonesa da Rua Silveira Martins, situada no número 146. 

Já o primeiro restaurante japonês da cidade do Rio de Janeiro foi o Shujyu Na, inaugurado em 

1939 no Bairro de São Conrado. Esse restaurante chamava a atenção dos transeuntes devido à 

sua arquitetura caracteristicamente japonesa: com jardim, ponte e chafariz oriental.  

Além dos comércios citados acima, também tiveram seu auge o comércio de locação de 

automóveis, as lavanderias e tinturarias de roupas, tais como a Tinturaria Gheisha, Tinturaria 

Nipônica e a Tinturaria Rio – Tóquio (Sol do Brasil). O mercado de produtos agrícolas da Praça 

XV (atual Praça XV), formado por 35 japoneses, também possuía sua fama entre os clientes 

cariocas – local onde se reuniam muitos japoneses vindos de diversas localidades do país.  

Aos poucos, os imigrantes japoneses seguiram em solo brasileiro mudando de região 

em busca de melhores condições de vida e trabalho. Esse deslocamento interno trouxe muitos 

deles para diferentes regiões do estado do Rio de Janeiro, culminando com a formação de 

diversos núcleos coloniais.  
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O mapa da página seguinte ilustra o deslocamento dos imigrantes japoneses dentro do 

estado do Rio de Janeiro entre os séculos XIX e XX, destacando as áreas onde estes imigrantes 

se fixaram e formaram núcleos coloniais: 
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Figura 1 – A imigração japonesa no estado do Rio de Janeiro: deslocamento dos imigrantes.5 

                                                           
5 Mapa elaborado a partir de dados extraídos de Inoue (2014), Inoue (2012), Martins et al. (2010) e Akiyoshi et al. (2008).  
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Ao analisarmos o mapa, percebemos que somente no noroeste do estado não 

houve presença significativa da imigração japonesa. As duas regiões com maior 

concentração de núcleos de imigrantes são a região metropolitana – onde encontramos 

núcleos de imigrantes na capital, Seropédica, Japeri, Nova Iguaçu, Belford Roxo, Duque 

de Caxias, Magé, Guapimirim, Niterói, Mesquita, Nilópolis e Itaguaí – “local onde mais 

se expandiu a presença nipônica, e ainda hoje é considerado o município com maior 

incidência de japoneses e descendentes no estado” (INOUE, 2012, p. 273).  

Na região Médio-paraíba a presença japonesa se deu em Resende, Barra Mansa, 

Volta Redonda, Barra do Piraí, Valença e Rio das Flores. Além dessas regiões de forte 

fluxo migratório, também se destacou a presença dos imigrantes nipônicos na região 

Serrana em Petrópolis, Terezópolis, Nova Friburgo, Cordeiro e Cantagalo. Na região 

centro-sul Fluminense nos municípios de Paracambi, Miguel Pereira, Vassouras, Três 

Rios, Comendador Levi Gasparian, bem como na região das Baixadas Litorâneas em 

Cachoeiras de Macacu, Rio Bonito, Arraial do Cabo, São Pedro da Aldeia e Cabo Frio.  

Na Região da Costa Verde e Região Norte Fluminense a presença dos imigrantes 

japoneses não se deu em muitos municípios, de forma numerosa como nas outras regiões 

supracitadas. Porém nessas regiões residem fatos históricos importantes sobre a 

imigração japonesa:  no caso da Região Norte Fluminense os imigrantes se estabeleceram 

basicamente em Macaé – localidade onde houve o núcleo colonial pioneiro de imigrantes 

japoneses no Brasil – e Conceição de Macabu. Já na Região da Costa Verde encontramos 

a presença nipônica em Angra do Reis, localidade onde os japoneses atuaram no trato 

industrial do pescado de forma significativa. Nos parágrafos que seguem relataremos de 

forma sucinta a história dos núcleos coloniais japoneses formados nas diversas regiões 

do estado do Rio de Janeiro.      

A história da formação do núcleo colonial de nova Friburgo não é muito completa, 

carecendo de detalhes. O que se sabe é que na década de 1920 chegou à localidade o 

primeiro imigrante japonês - Toru Kassuga: “na busca por terras para se estabelecer, 

Kassuga desejava uma região de clima temperado e acabou instalando-se em Nova 

Friburgo (CARNEIRO & TAKEUCHI, 2010, p. 168). Mais tarde, diversas famílias foram 

chegando à região, porém não há informações mais precisas sobre a vinda de famílias em 

massa. Acredita-se que com o passar do tempo, aos poucos, essas famílias vieram e 

formaram a Colônia de Nova Friburgo.  

A colônia formada em Ilha Grande foi fundada em 1931 quando os primeiros 

japoneses mudaram para essa região, sendo o primeiro deles o senhor Ippei Yamanishi – 
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que passou a se dedicar ao comércio de sardinhas na região, pois, o comércio marítimo 

na localidade era intenso, o que chamou a atenção dos imigrantes nipônicos.  

O núcleo colonial de Cachoeira foi fundado em 1932, sob a intenção de um projeto 

do ministro da Agricultura de aproveitar o terreno da região para a produção de verduras, 

já que a desvalorização do preço do café incentivava a busca de novos negócios. Itaru 

Toshimitsu, renomado administrador de fazendas cafeeiras, recebeu a proposta do 

ministro através do prefeito de Marília (São Paulo) que prestava serviços no Rio de 

Janeiro, na época. Itaru juntou os imigrantes que pretendiam entrar na empreitada, junto 

a ele e iniciou a colonização na referida região.  

Na região de Santa Cruz, a colônia japonesa nasceu através da busca por novas 

terras para o plantio de verduras. Isso se deu através da necessidade de buscar terras na 

região do Rio de Janeiro, já que as verduras consumidas nessa região eram provenientes 

de São Paulo. Além disso, as terras paulistas usadas para a agricultura de verduras já 

estavam desgastadas.  Os funcionários do Ministério da Agricultura inspecionaram Santa 

Cruz e São Bento, na tentativa de escolher qual região seria melhor para estabelecer o 

núcleo colonial. Como na região de São Bento o risco de contrair malária era maior, por 

tratar-se de uma região cheia de pântanos, Santa Cruz acabou sendo escolhida. A 

Cooperativa Agrícola de Cotia decidiu estabelecer uma colônia japonesa em Santa Cruz. 

Em 1938 as primeiras famílias chegaram na região e começaram a formar o núcleo 

colonial.  

No mesmo ano, nasceu a colônia japonesa de São Bento sob determinação do 

presidente Getúlio Vargas que, interessado nos agricultores japoneses, ordenou que o 

núcleo colonial fosse fundado numa localidade – hoje conhecida como Lote IX, Belfort 

Roxo. Nove famílias foram enviadas, a princípio, para dar início a Colônia de São Bento. 

O próprio Getúlio Vargas chegou a visitar o local, incentivando o trabalho dos japoneses 

nas terras da região, destacando sua admiração pelo trabalho que os imigrantes 

desempenhavam na agricultura. Porém, em 1942, o ministro da Agricultura, Fernando 

Costa, enviou uma ordem de expulsão dos japoneses das terras de São Bento. Esse fato 

está relacionado ao clima de perseguição e incertezas da Segunda Guerra Mundial, já que 

o Japão era um aliado a países inimigos do Brasil durante o conflito:  

 
[...] É pungente o relato de Shiki Inoue (2000) sobre a saída do local; Lembra-

se com exatidão da data: 12 de agosto de 1942. Ainda que o ministério 

providenciasse o salvo-conduto e dois detetives fossem designados para 

acompanha-los até a região conhecida como Mazomba, município de Itaguái, 

a viagem foi difícil e cheia de incidentes. O marido ficara para colher a safra e 
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os fiscais tomaram as mercadorias que tinha levado para o próprio sustento e 

de suas crianças. Ao chegar, ficaram alojados em um barracão e depois 

construíram uma casa de estuque e sapê (MARTINS et al. apud CARNEIRO 

& TAKEUCHI, 2010, p. 172-173).  

 

As colônias de Itaguaí tiveram início por volta de 1939: nessa época já viviam na 

localidade cinco famílias provenientes do estado de Minas Gerais: os Kawaguchi, 

Okazaki, Wada, Kozaki e Hoshina. Os imigrantes chegaram em massa à região depois de 

investigarem o local e descobrirem que as terras eram férteis, extensas e cortadas pelo 

Rio Mazomba. Em 1940, um grupo grande de imigrantes japoneses chegou ao local: 

juntos ajudaram a fundar a colônia, realizando o plantio, principalmente, de tomate e 

obtendo bons resultados devido à fertilidade do solo e o trabalho em equipe. Com a 

oscilação da economia, muitos dos colonos de Itaguaí deixaram a agricultura e se 

tornaram comerciantes: esse foi um dos segredos para o sucesso desse núcleo colonial. 

Cabe destacar que, com a Segunda Guerra Mundial, muitos japoneses residentes na 

capital, migraram para a região de Itaguaí onde o comércio e a agricultura prosperavam. 

Além disso as perseguições sofridas pelos japoneses nos grandes centros urbanos, durante 

a guerra, eram muito mais intensas. Segundo descreve Shozo Shiose em entrevista dada 

ao redator Nakamura para a obra comemorativa “Cem Anos da Imigração Japonesa no 

Rio de Janeiro”:  

 
[...] Os japoneses dominaram os pontos de comércio nas ruas mais movimentas 

da cidade com: lojas de material de construção, cinemas, bancos, peixarias e 

quitandas. Muitas casas foram construídas, e a cidade foi crescendo invadindo 

algumas regiões agrícolas. Muitos japoneses, adquirindo capital na agricultura 

foram transformando-se em comerciantes. Creio que o auge dos japoneses em 

Itaguaí foi em 1950, quando se contava com o total de 150 famílias japonesas 

no município de Itaguaí e circunvizinhança (AKIYOSHI et al., 2008, p. 167-

168).  

 

 A colônia japonesa formada na região de Santa Alice em 1950 foi um projeto de 

colonização incentivado pelo governo do Rio juntamente com cinco famílias japonesas 

interessadas em cultivar verduras. A região onde o núcleo colonial foi instalado foi 

repartida em 60 lotes. Os japoneses que formaram essa colônia, inicialmente, vieram do 

norte e sul do Brasil, pois os imigrantes que viviam nessas regiões já haviam modernizado, 

em muitos aspectos, as técnicas agrícolas utilizadas. Por dez anos os japoneses cultivaram 

as terras da colônia de Santa Alice sem nenhum problema. Porém com o desgaste do solo, 

os imigrantes tiveram que procurar soluções para continuarem a prosperar 

economicamente e começaram a perceber a importância de um cultivo diversificado.  
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A chegada da primeira família japonesa a Petrópolis aconteceu no ano de 1913: a 

família Fukuda. Apesar do registro da chegada do primeiro japonês na cidade datar de 23 

de agosto de 1897: data da instalação da primeira Legação Japonesa em solo brasileiro 

através da chegada do ministro Sutemi Chinda. Após a chegada da família Fukuda (1913), 

vieram as famílias Yamamoto e Akiba em 1932 migradas do Amazonas. Com o passar 

do tempo, fazendo contato através do senhor Fukuda, seis outras famílias japonesas 

chegaram em Petrópolis, fixando residência na cidade. Cabe destacar que, em 1940, 

muitas outras famílias japonesas migraram para a referida cidade buscando uma saída 

para os problemas causados pela guerra e as doenças que assolavam os grandes centros 

urbanos do país.  

Ainda sobre a imigração japonesa em Petrópolis, cabe destacar que, com a compra 

da ATA – Combustão Técnica S. A. pela Mitsubishi, diversos japoneses e nikkeis 

mudaram-se para a cidade supracitada em busca de trabalho na companhia. Esse 

acontecimento refletiu na imigração japonesa nessa localidade, mudando o perfil da 

colonização nessa região.   

Cabe destacar que, a Segunda Guerra Mundial influenciou diretamente a vida dos 

imigrantes japoneses no Brasil em vários aspectos. A guerra teve início em 1939, porém 

o Japão somente entra diretamente no conflito em 8 de dezembro de 1941 com o ataque 

a base Americana de Pearl Harbor. A partir desse momento, em solos brasileiros, os 

japoneses e seus descendentes começaram a sofrer os efeitos colaterais de seu país ter se 

aliado a países inimigos do Brasil no conflito:  

 
[...] Os japoneses que moravam no Brasil foram perturbados pelos muitos 

rumores antes, durante e depois da 2ª Guerra Mundial. Nota-se essa tendência, 

principalmente, em São Paulo. A maior mentira antes da guerra era de que uma 

organização militar estava sendo formada por japoneses no país. Somente em 

São Paulo havia cinco batalhões com 25 mil homens, os quais escondiam 

armas e munições. Tal rumor apareceu nas manchetes dos jornais no dia 21 de 

março. Apesar de tal notícia ser forjada, na confusão da guerra, o sentimento 

antinipônico se manifestou. No Rio de Janeiro, os jornais publicavam todos os 

dias notícias que incitavam ainda mais o rancor contra os japoneses como “é 

perigoso deixar japoneses morarem perto das nascentes dos rios” ou 

“japoneses tiraram fotos”, dentre outras (AKIYOSHI et al., 2008, p. 184-185). 

 

Os imigrantes japoneses passam por um período muito difícil por causa da guerra. 

Muitos são obrigados a abandonar seus planos de crescimento em terras brasileiras e até 

mesmo desistir de voltar ao Japão, já que não sabiam como a guerra terminaria e se seu 

país sairia vitorioso. Relatos de imigrantes nipônicos que viveram essa época de 

perseguições transmitem com detalhes o que passaram os japoneses durante a Segunda 
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Guerra Mundial. As citações abaixo de Yukino Kawata e Tsuguo Kamei exemplificam o 

que os imigrantes japoneses tiveram que enfrentar durante o conflito:  

 
[...] Nós fomos apedrejados por crianças do ensino fundamental na tarde em 

que os submarinos alemães afundaram as embarcações brasilenses. A nossa 

lavanderia, “Rio Tokyo”, ficava no térreo, mas no segundo andar morava um 

casal judeu provindo da Lituânia, e morávamos no terceiro andar. O casal 

judeu era prestativo, e mantinha uma loja no centro da cidade, mas quando 

havia qualquer agitação estranha, logo me telefonavam. Pois nesse mesmo dia, 

receberam a ligação, e rapidamente fecharam sua loja, refugiando-se no 

terceiro andar. A persiana foi o suficiente para barrar as pedras, salvando o 

casal (AKIYOSHI et al., 2008, p. 185).  

 

[...] Em uma área residencial, pessoas de natureza hostil promoveram um 

violento ataque surpresa, aterrorizando japoneses, italianos e alemães, 

destruindo suas lojas e residências. A sapataria italiana da vizinhança teve sua 

vitrine quebrada e o seu interior saqueado. Foi um incidente desastroso. A corja 

dirigia-se a minha casa com intensa energia. Neste momento, um colega 

conhecido meu de longa data, ao escutar o barulho, rapidamente vestiu sua 

roupa militar, pegou sua espada, correu para nossa casa e, na entrada, com a 

pistola, tornou-se um deus-guardião do Budismo. Admoestou: “O japonês 

desta casa, como os canalhas podem perceber, não permitirá que causem 

nenhum mal. Não estou nem aí se são pessoas suspeitas. Mas se mesmo assim 

tiverem a intenção de atacar, esta pistola aqui vai cuspir fogo” (AKIYOSHI et 

al., 2008, p. 186). 

 

Com a guerra, Brasil e Japão romperam suas relações diplomáticas, piorando 

ainda mais a situação dos imigrantes japoneses em nosso país. As sanções aplicadas pelo 

governo brasileiro nas comunidades de imigrantes nipônicos influenciaram o 

deslocamento interno de japoneses no Brasil, bem como reduziram o número de 

imigrantes durante a guerra. Isso também tem impacto nas atividades das colônias 

japonesas já existentes. No estado do Rio de Janeiro as medidas tomadas pelo governo 

impediram que os comerciantes japoneses pudessem enviar dinheiro ao Japão, ajudando 

no financiamento da Guerra. Além disso, o governo brasileiro já havia decidido confiscar 

os bens das famílias japonesas que residiam no Brasil durante o período da guerra. Apesar 

disso, as sanções aplicadas no Rio eram bem menores que as aplicadas, por exemplo, em 

São Paulo.  

O fim da Segunda Guerra Mundial não trouxe aos imigrantes japoneses uma 

tranquilidade imediata: um grupo de imigrantes que não acreditava na derrota sofrida pelo 

Japão formou a Shindo Renmei – uma facção que praticava atos terroristas e perseguia os 

japoneses que aceitavam a derrota. Muitos imigrantes foram assassinados por essa 

organização criminosa, mas nenhum no Rio de Janeiro.  

Embora o clima pós-guerra não fosse muito tranquilo, houve o reinício da 

imigração japonesa em 1952. Nesse ano, a instalação da companhia japonesa Ishibrás no 
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Rio de Janeiro incentivava a vinda de muitos japoneses para a capital carioca. “A chegada 

de imigrantes ao Brasil, depois da Guerra, aconteceu em 18 de janeiro de 1952, com 51 

imigrantes solteiros, pela cota do imigrante Matsubara” (AKIYOSHI et al. 2008, p. 207). 

Cabe destacar que, os imigrantes que já se encontravam em terras no estado do Rio de 

Janeiro, continuavam a progredir na agricultura e com isso, chamavam a atenção dos 

governantes que, cada vez mais, solicitavam mais imigrantes para o trabalho na região.  

Chamamos a atenção para um fato importante: mesmo durante o período de 

Guerra, quando a captação de imigrantes japoneses ainda não tinha sido reestabelecida, 

muitos imigrantes nipônicos que já se encontravam no Brasil continuavam a mudar de 

localidade no território brasileiro.  Como é o caso de Três Rios onde provavelmente a 

primeira família japonesa a residir tenha sido a família Kawase. Sabemos também que 

em 1950, chegou a família Takenawa, buscando melhores oportunidades de educação 

para os filhos. Já em maio de 1954 chegaram oito famílias na localidade que hoje é 

denominada município de Levi Gasparian, devido à sua emancipação da cidade de Três 

Rios. Essas famílias começam a residir na região para trabalhar numa fábrica de 

tecelagem que atraiu muitos nikkeis, mas com o passar dos anos, acabou falindo, 

obrigando a maioria deles a procurar emprego em outras regiões.  

O crescimento da imigração japonesa no estado do Rio de Janeiro trouxe consigo 

o surgimento de diversas associações nas colônias, tais como associações de jovens, 

associações esportivas, clubes esportivos etc.  Em 1954, nasceu a Associação Cultural e 

Esportiva Nipo-Brasileira –essa Associação reúne agremiações existentes no estado do 

Rio de Janeiro e, “além de promover competições esportivas (...), atua no ensino da língua 

japonesa, assistência médica e social, e também promove atividades culturais como 

palestra na área agrícola” (AKIYOSHI et al. 2008, p. 256).   

Valendo-nos de Martins et al. (2010, p. 181) listamos abaixo as associações 

nikkeis no estado do Rio de Janeiro cujas informações sobre data de fundação foram 

encontradas nas pesquisas realizadas:  

 

 

Quadro 1 – Associações nikkeis no estado do Rio de Janeiro 

DATA DE 

FUNDAÇÃO 
NOME DA ASSOCIAÇÃO NIKKEI 

1938 Associação Rural Nipo-brasileira de Santa Cruz 

1938 Associação Nikkei de São Bento 

1947 Itaguaí Bunkka Clube 
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1948 Esperança Atlético Clube de Piranema 

1953 Esporte Clube Agrícola de Papucaia 

1953 Associação Cultural e Esportiva de Funchal 

1953 Teresópolis Nikkei Clube 

1954 Associação Nikkei de Niterói 

1970 Clube Nikkei de Tinguá 

1972 Associação Nikkei do Rio de Janeiro 

1982 Associação Nikkei de Campo Grande 

1986 Associação Cultural e Esportiva Nipo-brasileira de Rezende 

1988 Associação Cultural e Esportiva Nipo-brasileira de Nova Friburgo 

1995 Rio Sports Clube 

2005 Associação Nipo-brasileira de Valença e Rio das Flores 

2008 Associação Nikkei de Petropólis 

 

Destacamos que, ainda valendo-nos das mesmas autoras, há registros também de 

outras associações cujas datas de fundação não foram encontradas e/ou as atividades 

foram cessadas:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 2 – Associações japonesas no estado do Rio de Janeiro sem data precisa de fundação.6 

ASSOCIAÇÕES INFORMAÇÕES 

Santa Alice Nikkei  
Sem atividades/ Sem informação sobre a data 

de fundação 

                                                           
6 Dados extraídos de Martins et al. (2010, p. 181).  
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Associação Nipo-brasileira de Pedra Lisa 
Sem atividades / Sem informação sobre a data 

de fundação 

Associação Nikkei de Macaé  
Sem atividades/ Sem informação sobre a data 

de fundação 

Grêmio Recreativo Nipo-brasileiro  Sem informação sobre a data de fundação 

Associação Cultural e Esportiva de 

Guapimirim  
Sem informação sobre a data de fundação 

Associação Cultural e Esportiva de Volta 

Redonda 
Sem informação sobre a data de fundação 

Clube de Angra dos Reis  Sem informação sobre a data de fundação 

 

Apesar da tentativa de muitos pesquisadores, tais como Mariléia Inoue, Hiroyuki 

Makita, Hiroyuki Nakamura, Yoichi Fukai, entre outros,0 não há dados suficientes para 

contar a história de formação e desenvolvimento de todos os núcleos coloniais nipônicos 

existentes no estado do Rio de Janeiro, bem como de todas as associações fundadas ao 

longo desse processo histórico de imigrações/emigrações e, nos termos de Inoue (2014), 

reimigrações nesse território.  

 

1.3 Panorama histórico do ensino de língua japonesa no estado do Rio de Janeiro 

 

Os primeiros imigrantes japoneses que chegaram no Estado do Rio de Janeiro não 

se preocuparam, a princípio, com o ensino da língua japonesa e sim em aprender a língua 

portuguesa para poderem se comunicar.  De acordo com o mesmo autor, houve uma 

diferença entre a formação das colônias japonesas no Rio de Janeiro se comparada às 

colônias de São Paulo: nessas os japoneses se preocuparam rapidamente em introduzir a 

educação em língua japonesa, pois, muitas famílias pensavam em voltar ao Japão assim 

que a situação financeira melhorasse. Em 1915 já havia sido fundada a primeira escola 

dos imigrantes nipônicos em São Paulo: a Escola do Imigrante Japonês - Escola Taisho.  

Porém, no Rio de Janeiro, somente em 1936 foi inaugurada a primeira escola de 

língua japonesa: mesmo ano em que a Associação Cultural Nipo-Brasileira foi criada pelo 

Embaixador Setsuzô Sawada. O problema principal foi que, segundo Akiyoshi et al. 

(2008, p.266) “em 1938 surgiu a lei de controle sobre as associações estrangeiras com a 

ordem expressa de fechamento dessas escolas, bem como a proibição de revistas e jornais 

estrangeiros”. Com isso, desde 1930, quando Getúlio Vargas entrou no poder e começou 

a instaurar sua política nacionalista, a situação das colônias em relação à introdução do 

ensino de japonês foi ficando cada vez mais difícil.  Especificamente em 1938, foi 

publicada uma legislação que controlava a entrada de estrangeiros no Brasil, bem como 
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criada uma Comissão de Permanência de Estrangeiros, que passou a restringir de maneira 

intensa tanto a entrada de imigrantes, quanto a permanência deles no país. Essa série de 

mudanças no campo político brasileiro influenciaram o ensino de línguas estrangeiras no 

país, culminando com a extinção do ensino de japonês em praticamente todas as colônias 

nipônicas da época.  

A solução encontrada pelos imigrantes japoneses foi tentar continuar o ensino da 

língua japonesa dentro das próprias famílias até o fim da Segunda Guerra Mundial, 

quando as comunidades no estado do Rio de Janeiro, depois de esperar os efeitos 

imediatos do pós-guerra, começavam a voltar a discutir sobre a reabertura das escolas de 

japonês:  

 
[...] Por volta de 1948, reuniram-se os representantes dos Núcleos Coloniais, 

Santa Cruz e Itaguaí (que originaram o Kaikai de Piranema e Bunka Club, 

localizado na Reta Piranema), e discutiram a reabertura de um local para o 

ensino da língua japonesa que fora proibido na época da guerra [...] a reunião 

esquentou. A conversa virou discussão e terminou em briga, mas havia um 

sentimento único entre os participantes “de instruir os filhos e os netos com a 

língua materna para que se tornassem um exemplo de nikkei e mostrassem ao 

mundo o belo espírito e a bela tradição japonesa” (AKIYOSHI et al.. 2008, p. 

267).  

 

A citação acima elucida a complexidade do planejamento e tomada de decisões a 

respeito do ensino do japonês nas colônias nipônicas. Destacamos que essa tentativa de 

retomada das escolas não faz parte de uma política linguística desenvolvida por linguistas 

e/ou políticos, mas sim uma tentativa de elaboração de estratégias e planos em prol do 

ensino de japonês das próprias colônias. Nas discussões realizadas pelos representantes 

das comunidades nipônicas, também foi muito discutido sobre quais materiais didáticos 

deveriam ser usados nas escolas de japonês: materiais desenvolvidos antes da Guerra ou 

materiais elaborados após a Segunda Guerra Mundial.  

Apesar das discussões fervorosas nas reuniões dos representantes das colônias, 

aos poucos, o ensino de língua japonesa começou a ganhar espaço e a ser introduzido nas 

comunidades espalhadas pelo estado do Rio de Janeiro: em Piranema, o ensino de japonês 

foi unificado com a construção de uma sede para a escola. Em Santa Cruz, uma escola 

também foi construída em 1949. Já em 1952, Itaguaí inaugurou as atividades em sua 

escola de língua japonesa. A colônia de Funchal fundou sua escola em 1967, depois de 

um esforço da comunidade em acelerar o ensino da língua materna ao detectar que as 

crianças estavam deixando de falar o japonês, já que a educação delas era realizada toda 

em português.  
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O ensino de língua japonesa na capital do Rio de Janeiro aconteceu muito tarde, 

se levarmos em conta que as primeiras famílias de imigrantes já residiam em várias 

localidades da cidade desde sua chegada do Japão. Logicamente, por se tratar da capital, 

cidade mais desenvolvida e povoada, as comunidades japonesas não estavam ainda 

concentradas em localidades específicas de forma numerosa, o que provavelmente 

ocasionou, inicialmente, uma falta de interesse em planejar e implementar o ensino da 

língua materna nas escolas. Porém, a chegada de empresas japonesas na cidade do Rio de 

Janeiro despertou nas comunidades nipônicas o interesse de implementar o ensino do 

japonês na capital. Em 1973, o ensino de língua japonesa começou a funcionar na sede 

da Associação Nikkei do Rio de Janeiro.  

Em Niterói, o ensino de japonês só foi introduzido em 1975, apesar da 

Nihonjinkai7 de Niterói ter sido fundada em 1968. Já em Campo Grande e Nova Friburgo 

o ensino de língua japonesa começou em 1974 e 1976, respectivamente. Akiyoshi et al. 

(2008, p.273) citam que 

 
[...] Com o aumento das escolas de língua japonesa, começou a ser conversado 

a respeito da educação em língua japonesa pelas colônias e assim iniciou-se 

um movimento e apoio mútuo entre as colônias em relação à educação ao modo 

do Rio de Janeiro. Desta forma, no dia 10 de novembro de 1974, foi formado 

o “Nitigo Kyoiku Renraku Kyougikai” (Conselho de Educação e Comunicação 

da Língua Japonesa) para atender e também discutir sobre os problemas em 

relação a aprendizagem da língua japonesa enfrentados pelos filhos dos 

colonos (nissei, sansei). Esse Conselho, uma vez em três meses, girando as 

colônias japonesas, reunia-se com os representantes da parte educacional da 

língua japonesa de cada colônia para ajudar a caminhada das escolas.  

 

Além dos encontros do Conselho de Educação e Comunicação da Língua 

Japonesa, as comunidades começaram a organizar eventos esportivos e culturais para 

promover a integração das colônias e, ao mesmo tempo, possibilitar o uso do japonês. 

Apesar dos eventos organizados pelas associações trazerem bons resultados relacionados 

ao uso da língua japonesa, a partir de 1980, a falta de professores de japonês ocasionou 

problemas em muitas escolas de diversas colônias: algumas chegaram a parar de ensinar 

o japonês ou reduziram o número de alunos devido à escassez de professores. Entre as 

diversas causas da queda do número de professores nas colônias podemos citar a má 

remuneração, concorrência com os cursos livres e privados que começaram a surgir, falta 

de um direcionamento e apoio mais intenso aos docentes.   

                                                           
7 Associação de japoneses.  
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Com isso, as associações japonesas pediram o apoio da atual JICA (Japan 

International Cooperation Agency) que começou a promover, em 1984, o “Seminário de 

Orientação aos Professores de Língua Japonesa no Rio”. Já em 1985 a mesma instituição 

passou a fomentar o “Seminário Conjunto da Língua Japonesa”, atual “Seminário 

Conjunto de Professores de Língua Japonesa de Cinco Estados e Distrito Federal”. Nos 

seminários, professores de língua japonesa podiam trocar experiências, informações e 

realizar capacitações em sua área.  

Apesar de instituições como a JICA começarem a fazer parte do cenário de 

divulgação, manutenção e promoção do ensino da língua japonesa, podemos afirmar que 

a falta de políticas linguísticas nacionais que levem em conta a importância do ensino da 

língua dos imigrantes, ainda dificulta o crescimento da educação dessas línguas no 

território nacional. Compreendemos, ao longo da história do ensino de japonês nas 

colônias nipônicas do estado do Rio de Janeiro, que o planejamento e tomada de decisões 

no âmbito linguístico são mais complexos, a princípio, do que podemos imaginar.  

Consolidar uma política linguística no Brasil que possibilite uma educação que 

inclua as línguas minoritárias é uma tarefa necessária e relevante para o cenário 

multilíngue brasileiro. Somente considerar que o Brasil é um país plurilíngue, sem 

desenvolver políticas que garantam esse plurilinguismo, representa um descaso com as 

minorias linguísticas, dificultando a integração linguístico-cultural. A história do ensino 

de língua japonesa nas colônias do Estado do Rio de Janeiro nos permite afirmar que a 

implementação do japonês nas comunidades nipônicas do estado do Rio de Janeiro sofreu 

e ainda sofre com a carência de uma política linguística que garanta a essas comunidades 

a preservação ou, em muitos casos, a revitalização de sua língua de imigração.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Neste capítulo, primeiramente, trazemos uma visão geral do contato linguístico, 

discorrendo sobre esse campo de estudos de acordo com a visão de diferentes autores da 

área. Destacamos, também, os efeitos do contato de línguas, os diversos fatores 

envolvidos nesse processo, bem como os diferentes resultados ocorridos ao longo das 

diferentes situações de contato.  

Em seguida, discorremos sobre o contato linguístico entre a língua portuguesa e a 

língua japonesa que se constituem como objeto abrangente de nossa investigação. Para 

principiarmos o tema, fazemos um panorama geral dos contatos linguísticos no Brasil, 

destacando a importância da imigração em nosso país. Nesse contexto imigratório, 

elucidamos de forma resumida, a importância do contato entre o português e o japonês, 

assomando ao assunto abordado a koronia-go: considerada por muitos autores e nikkeis 

como uma variante da língua japonesa falada por imigrantes e seus descendentes no Brasil.  

Posteriormente, abordamos a problemática de conceituação do termo bilinguismo, 

fazendo um panorama geral com as contribuições de diversos autores sobre o tema, 

destacando de maneira clara como a falta de consenso em delimitar o referido termo 

constitui-se num problema que deve ser enfrentado e levado em conta. Com base nessa 

premissa, delimitamos o conceito de bilinguismo em nossa investigação, acrescendo-lhe 

a definição de bilingualidade, ambos nos termos de Savedra (2009 [1999]). Em seguida, 

esmiuçamos a classificação que fazemos em nossa pesquisa das “dimensões de 

bilingualidade” dos sujeitos investigados, também embasados nas definições de Savedra 

(2009).  

Para finalizar, dissertamos sobre a complexidade de investigação das situações 

bilíngues, bem como a problemática de pensá-las como estáticas, imutáveis, salientando 

a essência dinâmica, variada, subjetiva e contextual do bilinguismo. 

 

2.1. Línguas em contato  

 

Os sociolinguistas, através de inúmeras investigações da área, vêm rediscutindo o 

papel do multilinguísmo no mundo, destacando a premissa de que as situações 

multilíngues entre os povos de nosso planeta são a “norma” e não a “exceção”. Essas 

situações linguísticas estão intrinsecamente ligadas às situações de contato linguístico ao 

longo da história da humanidade.  
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Contato de línguas/contato linguístico “vem sendo tema de estudos há mais de um 

século” (SAVEDRA et al., 2015). Esse assunto começou a ser abordado e estudado como 

parte das investigações realizadas pela linguística histórica do século XIX, antes mesmo 

do advento da linguística moderna. Thomason (2001, p. 6, tradução nossa) afirma que 

“[...] as línguas têm estado em contato certamente por milhares de anos, e provavelmente, 

desde o princípio da humanidade”.8 A autora ainda destaca que “[...] o contato linguístico 

está em todos os lugares: não há evidência que alguma língua tenha se desenvolvido em 

total isolamento das outras línguas” (THOMASON, 2011, p. 8, tradução nossa).9  

Ao pensarmos em contato linguístico (CL)10, podê-lo-íamos pensar como o toque, 

o atrito entre duas ou mais línguas. Segundo Matras (2009, p. 3, tradução nossa)11.  

 
[...] O contato é, com certeza, uma metáfora: os sistemas linguísticos não se 

tocam ou se influenciam genuinamente. O lócus relevante do contato é o 

aparelho de processamento linguístico do falante multilíngue e o emprego 

desse aparelho nas interações comunicativas .  

 

Assim, o ponto de investigação que merece nossa atenção, segundo o autor 

supracitado, seria a interação multilíngue dos falantes, os fundamentos e os elementos 

envolvidos nesse processo. Thomason (2001, p. 1, tradução nossa)12  diz que “o contato 

linguístico é o uso de mais de uma língua no mesmo lugar ao mesmo tempo”. A autora 

destaca que situações de CL são muito mais comuns do que possamos imaginar uma vez 

que o CL não exigiria “um bilinguismo ou um multilinguismo fluente” (p. 1). Winford 

(2003, p. 9) ao citar Nelde (1997, p. 287), diz que o termo “Contato Linguístico foi 

introduzido no Primeiro Congresso Mundial sobre Contato de Línguas e Conflito, 

realizado em Bruxelas em junho de 1979”, ressaltando que os trabalhos dessa área de 

maior destaque foram os de Haugen e Weinreich. O autor supracitado destaca que a 

mescla das línguas, originadas através do CL não deve ser entendida como algo “anormal” 

e sim como um processo criativo que afeta ou já afetou a maioria das línguas em algum 

momento da história delas (2003, p. 2). Savedra et al. (2015, p. 71) salientam que  

                                                           
8 […] languages have been in contact certainly for thousands of years, and probably since the beginning of 

humankind (THOMASON, 2001, p. 1, como no original).  
9 […] language contact is everywhere: there is no evidence that any languages have been developed in total 

isolation from other languages (THOMASON, 2011, p. 8, como no original). 
10 Usaremos essa sigla toda vez que mencionarmos “contato linguístico”.   
11 […] contact is, of course, a metaphor: language ‘systems’ do not genuinely touch or even influence one 

another. The relevant locus of contact is the language processing apparatus of the individual multilingual 

speaker and the employment of this apparatus in communicative interacton (MATRAS, 2009, p. 3, como 

no original). 
12 […] language contact is the use of more than one language in the same place at the same time (Thomason, 

2001, p. 1, como no original).  
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[...] 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.  

 

Valendo-nos novamente de Winford (2003, p. 2), podemos afirmar que o contato 

prolongado entre diferentes sociedades resultou em mudanças numa ou em mais de uma  

das línguas envolvidas, devido à mescla dessas línguas decorrente do contato entre seus 

falantes. Thomason (2001, p. 3) destaca que o CL aconteceu de maneira variada ao longo 

da história da humanidade: na comercialização e suporte entre grupos diversos; na prática 

da exogamia, ou seja, no casamento entre indivíduos de etnias diferentes e entre outros 

acontecimentos e práticas tais como a imigração, escravidão, guerras e conquistas de 

territórios. Muitos estudiosos se dedicaram e se dedicam à investigação dos efeitos do CL 

e sua relação às minorias linguísticas frente a uma língua nacional majoritária e valorizada 

(WINFORD, 2003, p. 8). Thomason (2001, p. 5, tradução nossa) salienta que “nas 

comunidades de todos os tamanhos, desde as aldeias mais ínfimas até as maiores nações, 

o contato linguístico (o que é em si um resultado da história social) tem consequências 

sociais”.13 A autora enfatiza também o papel da escravidão na emergência de novas 

línguas mestiças uma vez que falantes de línguas diferentes viviam juntos no interior de 

uma mesma localidade.  

O CL está longe de ser um fenômeno que ocorre de maneira harmoniosa na 

maioria dos casos: “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, tradução nossa).14 O convívio entre línguas 

nacionais e línguas minoritárias, ao longo da história da humanidade, desvelam os 

conflitos ocasionados pelo CL. No Paraguai, tanto o espanhol como o guarani são 

considerados línguas nacionais, apesar desse último ser falado pela maioria da população 

do país. Contudo, a história dessa relação de CL não foi nem um pouco auspiciosa: muitas 

línguas indígenas no referido país desapareceram como resultado da pressão em favor do 

aprendizado do guarani, realizada pelos missionários europeus (THOMASON, 2001, p. 

5).  Os cidadãos de uma nação que não dominam a língua nacional têm, em sua maioria, 

sérios problemas para poder ter acesso a serviços governamentais diversos, ao mesmo 

                                                           
13 […] In communities of all sizes, from the tiniest villages to the biggest nations, language contact (which 

is itself a result of social history) has social consequences (THOMASON, 2001, p. 5, como no original).  
14 […] 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 (THOMASON, 2001, p. 5, como no original)  
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tempo que os indivíduos que dominam duas ou mais línguas possuem vantagens, 

principalmente na obtenção de empregos em diferentes ramos.  

Alguns autores como Thomason (2001), Winford (2003) e Couto (2009) 

aprofundam suas pesquisas nos diferentes tipos de CL e seus resultados. Winford (2003) 

discorre sobre o contato que envolve manutenção linguística, o que envolve language 

shift e o contato que resulta em novas línguas de contato. Enquanto Couto propõe a 

diferença entre contatos interlinguísticos e intralinguísticos, Thomason (2001) focaliza 

sua discussão em efeitos do CL tais como a mescla extrema das línguas15 e a morte das 

línguas.  

Outros autores que também tratam sobre o CL e fenômenos linguísticos 

resultantes desse contato entre línguas tais como Hickey (2010), Gardner-Chloros (2010), 

Kerswill (2010), Romaine (2010) e Holm (2010) apresentam em seus trabalhos assuntos 

importantes como ‘contato e mudança linguística’, ‘contato e code-switching’, ‘contato e 

novas variedades linguísticas’, ‘contato e mudanças linguísticas, resultando em pidgins e 

crioulos’’ e ‘contato e morte de línguas’.  

Hickey (2010, p. 152, tradução nossa), por exemplo, ao tratar sobre language shift 

destaca que “[...] a motivação para o language shift e as circunstâncias sob as quais ele 

ocorre irão variar de caso a caso”.16 O autor salienta que numa situação de language shift 

o processo tem início no nível individual, mas só pode estabelecer-se se for aceito pela 

comunidade por completo, chamando nossa atenção para o fato de que o CL deve ser 

considerado através de todos os níveis linguísticos (p. 158).  Em seu trabalho intitulado 

“Contact and Language Shift”, Hickey nos mostra como o material sintático pode ser 

transportado de uma língua à outra, destacando o papel primordial da pressão e poder 

político dos grupos envolvidos na situação de contato. 

Gardner-Chloros (2010) discute a relação entre o CL e o code-switching, 

destacando que tal fenômeno linguístico se apresenta em várias situações e contextos, 

envolvendo “[...] comunidades de imigrantes, minorias regionais, grupos multilíngues 

nativos semelhantes” (GARDNER-CHLOROS, 2010, p. 188, tradução nossa).17 Ao tratar 

do assunto, a referida autora acentua a posição estabelecida entre a convergência 

linguística e a preservação das particularidades, do caráter distintivo de cada grupo 

                                                           
15 […] extreme language mixture (THOMASON, 2001, como no original).  
16 […] the motivation for language shift and the circumstances under which it takes place will of course 

vary from case to case (HICKEY, 2010, p. 152, como no original). 
17  (...) among immigrant communities, regional minorities, and native multilingual groups alike 

GARDNER-CHLOROS, 2010, p. 188, como no original). 
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envolvido na situação de contato. Ela afirma que “as variedades do code-switching podem 

se estabilizar quando elas assumem uma função identitária” (GARDNER-CHLOROS, 

2010, p. 193, tradução nossa).18  A mesma autora ainda evidencia que essa alternância de 

códigos entre as línguas envolvidas no CL ocorre num processo de shift em progresso, 

abordando questões como as relações estabelecidas entre o code-switching e a mudança 

linguística, code-switching e empréstimo, e code-switching e a formação de pidgins e 

crioulos. 

Winford (2003) ao versar sobre manutenção linguística em situações de CL, 

aborda questões como situações de empréstimos entre as línguas, situações de 

convergência estrutural, code-switching, language-shift, criação de línguas através de 

situações bilíngues e multilíngues (línguas mescladas, pidgins, crioulos). O mesmo autor 

discute, também, sobre a situação de contato e seus resultados, os contextos sociais do 

CL, abordando o CL e sua relação com as configurações sociais e as comunidades de fala. 

Ele chega a mencionar línguas que passaram por um processo intenso de empréstimo 

lexical como o russo e o japonês. Em relação a isso, atualmente, há muitas discussões 

entre os linguistas, gramáticos e estudiosos de áreas afins no Japão sobre o futuro da 

língua japonesa diante desse processo intenso de empréstimo de léxico da língua inglesa. 

O uso atual de termos emprestados do inglês tem se tornado bem numeroso, 

principalmente entre os jovens japoneses. Um dos fatores para esse acontecimento seria 

o grande número de estrangeiros, principalmente falantes de língua inglesa como língua 

materna ou segunda língua, residentes no Japão para trabalhar ou estudar. Esses 

estrangeiros, na maioria dos casos, preferem usar as palavras originadas em um processo 

de empréstimo lexical do que as palavras originalmente japonesas. Podemos citar como 

exemplo a palavra 授業 (Jugyou) e クラス (Kurasu). Ambas significam ‘aula’, porém a 

segunda origina-se de um empréstimo lexical da língua inglesa sendo proveniente da 

palavra ‘class’ e tende a ser mais usada pelo público jovem e pelos falantes de língua 

japonesa como língua estrangeira devido ao status de língua global conferido à língua 

inglesa.   

Thomason (2001, p. 10) ressalta que “o resultado mais comum do contato 

linguístico é a mudança em uma ou todas as línguas” afirmando que o “o tipo mais comum 

                                                           
18 CS varieties may stabilize when they assume an identity function (GARDNER-CHLOROS, 2010, p. 193, 

como no original).  



45 

 

 

 

de influência é o empréstimo de palavras”.19 A autora afirma que a língua inglesa, por 

exemplo, possui 75% de seu vocabulário obtido do francês e do latim. Além disso, a 

mesma autora destaca que não somente as palavras são trazidas através do empréstimo 

decorrente do CL, mas também estruturas das línguas e suas características sociais: 

“línguas mescladas aparentemente foram criadas por bilíngues como um símbolo da 

identidade étnica emergente deles” (THOMASON, 2001, p. 11).20  

Essa identidade étnica é um tema muito patente em pesquisas realizadas em 

comunidades japonesa no Brasil.  Segundo Lesser (1999, p. 314, tradução nossa), “etnia, 

ao que parece, tornou-se um tema popular no Brasil moderno. Enquanto tais expressões 

abertas podem ser novas, etnia tem sido fundamental para a negociação da identidade 

nacional brasileira ao longo dos últimos 150 anos”. 21  Contudo, no Brasil, o 

reconhecimento dessa etnicidade como um processo contínuo e formador da identidade 

nacional enfrenta, ainda hoje, muitos problemas de aceitação em várias esferas de nossa 

sociedade. Muitas escolas, por exemplo, ainda ensinam às suas crianças do ensino 

primário que nós, os brasileiros, viemos da mistura do índio, do negro e do branco. Sobre 

isso, Croci (2011, p. 74, tradução nossa) destaca que  

 
[...] Desse triangulo – em que pelo branco deve-se entender somente o 

colonizador português – não podiam achar lugar os imigrantes europeus, 

asiáticos ou médio-orientais que ficaram excluídos do discurso que funda a 

identidade nacional (...). Um véu de silêncio sobre o papel crucial desenvolvido 

pela imigração foi colocado também pelos intelectuais mais abertos das 

décadas de 1930 e 1940, (...). Hoje já há uma copiosa literatura sedimentada 

sobre a imigração no acesso de formação da identidade nacional. 

 

Continuando a discorrer sobre alguns efeitos do CL, podemos citar o “Contato e 

a morte de línguas” como um tema bastante abordado pelos estudiosos da área. Crystal 

(2000, p. 1, tradução nossa) diz que “uma língua morre quando ninguém mais a fala”.22 

Romaine (2010, p. 320) destaca que a “morte de línguas” pode ser um processo gradual 

ou repentino decorrente de pressões variadas – pressão cultural, econômica, militar, social 

etc. A referida autora destaca que, na maioria dos casos, uma língua se impõe sobre à 

outra, ganhando força e prevalecendo em áreas diversas. Essa “língua dominante invade 

                                                           
19 […] the most common result of language contact is change in some or all the languages (THOMASON, 

2001, p. 10, como no original).  
20 […] mixed languages have apparently been created by bilinguals as a symbol of their emerging ethnic 

identity (CROCI, 2011, p. 74, como no original).  
21 Ethnicity, it seems, has become a popular motif in modern Brazil. While such open expressions may be 

new, ethnicity has been critical to the negotiation of Brazilian national identity over the last 150 years 

(LESSER, 1999, p. 314, como no original).  
22 A language dies when nobody else speaks it any more (CRYSTAL, 2000, p. 1, como no original).  
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as esferas da língua subordinada de maneira que, seu domínio de uso torna-se cada vez 

mais restrito” (ROMAINE, 2010, p. 321, tradução nossa).23 

Thomason (2001, p. 12) ao tratar sobre a morte de línguas explica que esse 

processo pode ocorrer quando os falantes da língua que desaparece passam a falar outra 

língua ou quando eles morrem, dizimados por invasores, atingidos por desastres naturais 

ou acometidos por doenças trazidas pelos indivíduos de outros povos. A autora também 

ressalta que num processo de language shift pode ocorrer também, apesar de demonstrar-

se mais raro, um processo de mudança em uma das línguas a ponto de podermos 

considerá-la morta. Nesse processo os falantes da língua classificada como morta já não 

mais utilizam suas estruturas – somente usam alguns vocabulários, absorvendo as 

estruturas e regras da língua que sobreviveu ao CL.  

Investigar o CL com enfoque na morte de línguas constitui-se numa tarefa muito 

proveitosa para os linguistas interessados em pesquisas no campo das políticas 

linguísticas, pois, estudando exemplos de línguas que desapareceram na humanidade e 

focando seus estudos nas línguas ameaçadas de desaparecerem do planeta, esses 

estudiosos podem ajudar no planejamento e aplicação de políticas linguísticas que possam 

garantir a sobrevivência dessas línguas ameaçadas. O Brasil é um exemplo bem claro 

onde diversas línguas indígenas desapareceram devido ao contato dos índios com os 

colonizadores e, também, devido a muitos anos de descaso em relação às línguas 

minoritárias existentes em nosso território nacional. Esse descaso inclui políticas 

nacionalistas que consideravam somente o português como língua nacional e excluía 

tanto as línguas autóctones como as alóctones como parte importante e integrante do perfil 

multilíngue de nosso país. Por isso a morte de línguas é um assunto que desperta bastante 

a atenção dos estudiosos de linguagem: “alguns linguistas predizem que entre 50 e 90% 

das 6900 línguas do mundo irão desaparecer no próximo século” (NETTLE & 

ROMAINE, 2000 apud ROMAINE, 2010, p. 321, tradução nossa).24  A maioria das 

línguas ameaçadas no mundo, sem nenhuma coincidência, se encontram nas sociedades 

que sofrem uma marginalização em decorrência da dominação e valor dos grupos 

majoritários. O Peru é um exemplo claro dessa marginalização: apesar da maioria da 

população falar como primeira língua o quéchua, há grupos que defendem o uso somente 

                                                           
23 […] The dominant language tends to invade the inner spheres of the subordinate language, so that its 

domains of use become even more restricted (ROMAINE, 2010, p. 321, como no original).  
24 some linguistics predict that between 50 and 90 percent of the world’s 6,900 languages will disappear 

over the next century (NETTLE & ROMAINE, 2000 apud ROMAINE, 2010, p. 321, como no original).  
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da língua espanhola, defendendo-a como a língua dos ‘letrados’, da ‘elite letrada do país’. 

Muitas escolas chegam a forçar aos alunos a se comunicar somente em espanhol, já que 

na realidade a maioria deles vem de uma realidade em que somente o quéchua é utilizado 

em casa, na hora do lazer com os amigos do bairro, entre outros ambientes comunicativos 

que não sejam o ambiente escolar. Como afirma Calvet (2007, p. 11) “sempre houve 

indivíduos tentando legislar e ditar o uso correto ou intervir na forma de uma língua” e 

essa intervenção, em muitos casos, pode culminar com o desaparecimento de línguas que 

possuem um status minoritário.  

A morte de línguas, na maioria dos casos, ocorre de maneira gradual. Contudo, há 

também casos em que as línguas desaparecem de maneira súbita como o tambora. O 

tambora é uma língua que era falada por indivíduos que viviam na ilha de Sumbawa na 

Indonésia. Essa língua veio a desaparecer depois de uma erupção vulcânica em 1815 que 

veio a aniquilar todos os falantes de tambora que se tinha conhecimento (ROMAINE, 

2010, p. 322). Além de casos como esse, acredita-se que há muitas ocorrências ao longo 

da história da humanidade de desaparecimento de línguas devido ao genocídio de seus 

falantes. A morte de línguas é uma perda devastadora na medida em que junto com as 

línguas que desapareceram, também extinguem-se a cultura das comunidades falantes 

dessas línguas. Nas próprias palavras de Thomason (2001, p. 223, tradução nossa) 25,  

 
[...] Todas as línguas que morrem nos privam de um depósito único de 

experiência humana e pensamento. A perda de uma língua priva sua 

comunidade de fala de muito mais, porque uma grande parte da cultura deverá 

inevitavelmente desaparecer com o idioma”. 

 

A referida autora destaca também o caso da língua latina: a latim morreu quando 

deixou de ser a língua frequente de uso das comunidades de fala que o utilizavam para a 

comunicação, apesar de que vários linguistas ainda afirmam que a referida língua não 

morreu e sim evoluiu para as línguas latinas (p. 224-225). Já o caso da língua hebraica 

pode ser considerado um pouco diferente, na medida em que a língua não deixou de ser 

utilizada completamente por seus falantes. Segundo Thomason (2001) muitos acreditam 

que o hebraico tenha morrido por vários séculos. Contudo, a autora destaca que sendo 

uma língua religiosa, o hebraico sempre foi aprendido com propósitos religiosos, ou seja, 

                                                           
25 […] every language that dies deprives us of unique repository of human experience and thought. Loss of 

a language deprives its speech community of much more, because a large part of culture must inevitably 

vanish with the language (THOMASON, 2001, p. 223, como no original).  



48 

 

 

 

seu uso não foi totalmente extinto, mas sim limitado, vindo a ser revitalizado quase 

duzentos anos mais tarde (THOMASON, 2001, p. 224-225).  

Sobre a morte de línguas de maneira gradual também é importante salientar que 

esse acontecimento envolve, na maioria dos casos, processos diversos e complexos. O CL 

desencadeia uma série de mudanças nas línguas envolvidas que advêm de fenômenos 

linguísticos variados, tais como empréstimo lexical, code-switching, code-mixing, 

language-shift, atrito26  entre as línguas, substituição gramatical 27  etc. A mudança de 

gerações também contribui para a morte de línguas cujos falantes não são numerosos. O 

salish de Montana, por exemplo, é uma língua ameaçada de desaparecer do planeta, pois 

conta com muito poucos falantes. Essa língua, utilizada pelo povo Salish (uma etnia 

indígena dos Estados Unidos e Canadá) enfrenta a dificuldade da mudança de gerações e 

do advento do mundo moderno globalizado que faz com que o povo Salish passe por 

dificuldades de preservar sua língua, uma vez que a tentativa de passá-la às novas 

gerações tem falhado.  

Crystal (2000) chama a atenção para o fato de que toda língua cujo número de 

falantes é muito pequeno poderá estar em perigo de desaparecer do planeta. Porém, 

Romaine (2010) destaca que nem sempre uma língua morrerá devido ao escasso número 

de falantes, uma vez que as redes sociais estabelecidas pelas pessoas, abertas ao fenômeno 

do code-switching “(...) conservam a integridade da língua minoritária ao permitir que os 

falantes menos proficientes usem a língua dominante para preencher o léxico e outras 

deficiências” (ROMAINE, 2010, p. 335, tradução nossa).28   

O que chama a atenção dos estudiosos sobre línguas em contato é que, obviamente, 

nem todos os casos de CL envolvem a morte de uma das línguas envolvidas. Thomason 

(2001, p. 230, tradução nossa) 29  destaca que “parece, portanto, que a maioria dos 

processos linguísticos que são comuns em situações de morte de línguas também são 

comuns em situações de contato em que ambas as línguas não estão morrendo”. Romaine 

(2010) também ressalta que nunca sabemos, ao certo, o que resultará da situação de CL, 

ou seja, os estudiosos não conseguem afirmar quando ou como as línguas envolvidas 

                                                           
26 No termo original de Thomason (2001, p. 227), “Attrition”.  
27 No termo original de Thomason (2001, p. 232), “Grammatical replacement”.  
28 [...] conserve the integrity of the minority language by allowing less proficient speakers to use the 

dominant language to fill lexical and other deficiencies (ROMAINE, 2010, p. 335, como no original). 
29 […] it appears, therefore, that most of the linguistic processes that are common in language death 

situations are also common in contact situations in which no languages are dying (THOMASON, 2001, p. 

230, como no original)29.  
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nesse processo mudarão ou até mesmo se nesse processo uma delas poderá morrer, ou 

seja, deixar de ser usada para a comunicação oral.  

A mudança das línguas decorrente do CL é o resultado de fatores múltiplos que 

podem variar em cada caso. A linguística histórica mostra de maneira evidente a evolução 

das línguas naturais ao longo da história da humanidade, decorrente do CL dos inúmeros 

povos de nosso planeta. Até mesmo a grafia de uma língua origina-se, na maioria dos 

casos, em contatos sociais estabelecidos entre as nações: a língua japonesa é um exemplo 

desse caso. Os japoneses possuem quatro diferentes tipos de sistemas para escrever, a 

saber: Hiragana, Katakana, Kanji e Romaji. Os Kanjis – que significam “Kan (漢) -

dinastia chinesa” e “Ji (字) – letra”, ou seja, “letras da dinastia chinesa”, são os caracteres 

introduzidos no Japão através do contato estabelecido entre os japoneses e os chineses. 

Antes desse contato, os japoneses não possuíam uma maneira de grafar as palavras de sua 

língua. A história da introdução dos Kanjis no Japão ainda é pouco conhecida pois, não 

se sabe ao certo, como realmente os caracteres entraram no país. Acredita-se que monges 

budistas japoneses ao voltarem da China, por volta do século V, trouxeram textos chineses 

escritos em kanji. Assim, os japoneses teriam usado os caracteres de origem chinesa, 

adaptando-os para grafar a língua japonesa. Mais tarde surgiram os caracteres silábicos 

hiragana e katakana como resultado de uma busca de simplificação dos kanjis, já que as 

mulheres japonesas na época não recebiam educação escolar e queriam ter acesso à escrita. 

Já o Romaji, ou seja, as letras Romanas, foram introduzidas no Japão por volta de 1503 

como resultado do contato com os portugueses – primeiros estrangeiros a entrarem no 

país nipônico. Depois da expulsão dos portugueses no século XVII, o romaji deixou de 

ser usado no Japão, voltando a ser empregado somente no século XIX, quando o país 

voltou a abrir-se, permitindo novamente a entrada de estrangeiros em seus territórios.  

As situações de CL devem ser levadas em conta em todos os níveis linguísticos: 

seus resultados, como explicitado até aqui, são diversos e imprevisíveis. Trudgill (2010) 

afirma que a variedade linguística existente no mundo é decorrente das diferentes 

situações de CL ocorridas ao longo da história das línguas. O referido autor ressalta que 

“na verdade, um estudo da literatura relevante mostra que existem evidências 

consideráveis de que o contato linguístico pode levar a um aumento na complexidade 

linguística” (TRUDGILL, 2010, p. 301, tradução nossa).30 Contudo, o CL também pode 

                                                           
30 […] In fact, a study of the relevant literature shows that there is considerable evidence that language 

contact can lead to an increase in linguistic complexity (TRUDGILL, 2010, p. 301, como no origianl).30.  
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levar à simplificação linguística: o que seria extremamente paradoxal em relação à 

afirmação anterior. Milroy (1992, p. 203 apud Trudgill, 2010, p. 306) afirma que o Old 

English evoluiu para o Middle English através de uma série de simplificações induzidas 

pelo CL. Trudgill (2010, p. 309, tradução nossa) intitula esse paradoxo como “O 

Enigma”31 uma vez que, a afirmação de que o CL pode resultar tanto na simplificação 

como na complexidade das línguas, parece ser um enredamento para as pesquisas da área. 

Em relação a isso, Thomason (2001, p. 64, tradução nossa)32se posiciona de maneira bem 

clara, rompendo com essa ideia paradoxal: a autora afirma que “a mudança induzida pelo 

contato conduz à simplificação linguística e não à complexidade”. Trudgill (2010), 

contudo, defende que o enigma tipológico-sociolinguístico é justamente conseguir 

determinar quando o CL leva à simplificação e à complexidade linguística. O mesmo 

autor ao resumir o que acontece em situações de CL, conclui sua argumentação com o 

seguinte compêndio:  

 
1. O contato alto, situações de contato limiar e de longo prazo pré-críticas são 

mais propensas a levar à complexidade aditiva (e unicamente aditiva);  

2. O contato alto, situações de contato limiar de curto prazo pré-críticas são 

mais propensas a levar à simplificação;  

3. As situações de baixo contato são propensas a levar à preservação da 

complexidade existente (TRUDGILL, 2010, p. 315, tradução nossa).33 

 

 

Crystal (2000) frisa que a complexidade dos fenômenos decorrentes das situações 

de CL redunda em uma dificuldade de identificar os casos em que uma língua realmente 

poderá se encontrar, futuramente, numa situação clara de risco de desaparecer, ou seja, 

numa situação de morte linguística. O mesmo autor sustenta que, para confirmar se uma 

língua se encontra numa situação de perigo de desvanecer, devemos levar em conta uma 

série de processos e fatores tais como “o grau de aquisição dessa língua pelas crianças”, 

“a atitude da comunidade inteira sobre essa língua” e “o nível de impacto de ameaça de 

outras línguas sobre essa língua que possivelmente poderá se encontrar em risco” 

(CRYSTAL, 2000, p. 23). Crystal (2000, p. 23, tradução nossa) acrescenta que “a 

classificação do senso comum reconhece três níveis: as línguas são seguras, se encontram 

                                                           
31 The conundrum (TRUDGILL, 2010, p. 309, como no original).  
32 […] Contact-induced change leads to simplification, not complication (THOMASON, 2001, p. 64, como 

no original).  
33 […] 1. high contact, long-term pre-critical threshold contact situations are more likely to lead to additive 

(and only additive) complexification; 2. high-contact, short-term post-critical threshold contact situations 

are more likely to lead to simplification. 3. low contact situations are likely to lead to preservation of 

existing complexity (TRUDGILL, 2010, p. 315, como no original).  
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em perigo ou extintas”.34  Em relação à situação de perigo que uma língua pode se 

encontrar, Krauss (1992) usa um termo originado da medicina para classificar uma língua 

que se encontra ameaçada por não ser aprendida pelas crianças como língua materna: 

moribunda.35Para esse autor, uma língua pode ser classificada como moribunda uma vez 

que existe uma carência em sua transmissão para as novas gerações. Em seu trabalho 

intitulado “The World’s Languages in Crisis”, o autor supracitado ressalta de maneira 

bem clara a comparação que pode ser feita com o “risco linguístico” e o risco, em termos 

biológicos, que algumas espécies apresentam de serem extintas em nosso planeta. 

Atualmente, na linguística, encontramos uma subárea denominada ecolinguística que se 

apoia nos conceitos da ecologia biológica para elaborar suas bases epistemológicas. A 

Ecolinguística se estabelece então, de maneira pormenorizada, como a relação entre 

língua e o meio ambiente, buscando em suas investigações correlacionar linguagem a 

estudos como ecossistemas, evolução, diversidade etc.  

O panorama que realizamos nesse subcapítulo sobre o CL mostra que, ao contrário 

do que se poderia esperar, esse tema encontra-se arredado da incomplexidade. Os casos 

supracitados corroboram com essa afirmação de que as situações de CL são diversas, 

assim como seus resultados e os fatores que os influenciam. Sobre esses fatores, Savedra 

et al. (2015) destacam que em situação de CL há várias estratégias dos indivíduos que 

usam as línguas envolvidas no contato de acordo com as diferentes situações. Assim, 

“quem decide a estratégia mais adequada a uma situação de CL são os falantes, porém 

esses dependem da comunidade de fala em que estão inseridos” (p. 87-88). As escolhas 

dos falantes não são acidentais, pois elas não dependem somente do nível individual, uma 

vez que estão inter-relacionadas a fatores internos e externos da linguagem e do processo 

de comunicação entre os indivíduos.  

 

 

 

 

2.1.1 O contato do português e do japonês 

 

                                                           
34 […] a common-sense classification recognizes three levels: languages are safe, endangered, or extinct 

Crystal (2000, p. 23, como no original).  
35  Termo original: “Moribund”.  
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Para compreendermos o CL do português e japonês, precisamos entender, de 

maneira mais abrangente, os contatos linguísticos no Brasil ao longo de sua história: 

desde a chegada do homem branco em território brasileiro, nosso país foi marcado de 

maneira intensa pelos contatos linguísticos entre povos diversos, tais como populações 

europeias, ameríndias, africanas, asiáticas etc. (MELLO et al., 2011, p. 13). A língua 

portuguesa do Brasil passou por mudanças intrínsecas decorrentes do CL ocorridos em 

nosso país. Além dos CL intercorridos durante a colonização, a vinda da família real 

portuguesa para o território brasileiro também ensejou uma série de mudanças nas 

estruturas sociais de nosso país, oportunizando diversas situações de contato.  

A partir da metade do século XIX, muitos imigrantes também entram em território 

brasileiro, propiciando novas situações de CL entre diversos povos: inicialmente, 

chegaram no Brasil alemães, italianos, poloneses, espanhóis e grupos diversificados de 

portugueses. Mais tarde, também chegam em terras brasileiras imigrantes sírio-libaneses 

e imigrantes japoneses que serviram “de base para o contato com outra família linguística, 

tradicionalmente considerada isolada” (MELLO et al., 2011, p. 13).  

O CL intenso faz parte da história mundial e não estritamente do Brasil. A 

necessidade dos povos de se locomoverem, na antiguidade, em busca de lugares mais 

apropriados, principalmente para a prática da agricultura, culmina no contato de diversos 

povos, muitas vezes em situações de guerras e conflitos intensos onde os mais fracos 

sucumbiam aos mais fortes. Na Europa por exemplo, a queda do Império Romano resulta 

no contato entre latinos, germânicos e eslavos. Na África, o contato com o europeu 

ocasiona uma diminuição da população, principalmente por causa do tráfico escravo 

realizado pelo homem branco.  

A mudança ocorrida na língua portuguesa do Brasil ao longo de sua história é 

muito discutida por estudiosos da área de linguística. Alguns defendem que o português 

brasileiro passou apenas por um período de evolução do português arcaico. Outros 

investigadores afirmam que a língua portuguesa passou por mudanças internas resultantes 

do contato entre línguas. Segundo Mello (2011, p. 117),  

 
[...] Duas grandes linhas investigativas se colocam. São elas: (a) mudança 

intrassistêmicas e deriva linguística (ou continuidade evolutiva do português 

arcaico), e (b) mudanças intersistêmicas e inovações oriundas de contato 

linguístico – aqui há diferentes interpretações e terminologias : empréstimos 

linguísticos (borrowing), substituição linguística (language shift), crioulização 

leve, crioulização e posterior descrioulização, semicrioulização, reestruturação 

parcial, nativização através da aquisição (incompleta) de segunda língua, 

estabilização de interlíngua, transmissão irregular, dentre outras possibilidades. 
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Apesar de distintas, as posições defendidas pelas duas grandes linhas 

investigativas sobre as mudanças e evolução do português brasileiro não podem ser 

ignoradas. O que podemos afirmar com segurança é que os CL em nosso território 

nacional influenciaram de maneira intrínseca no resultado do português brasileiro. Não 

somente influenciaram, como ainda influenciam a nossa língua portuguesa, bem como as 

outras línguas faladas no Brasil. O CL resulta nessa constante multiculturalidade e 

etnicidade em movimento característica de nosso país e tema abrangente dos estudos 

atuais na área da linguística de contato. Na região sul do Brasil, por exemplo, nos 

deparamos constantemente com a diversidade linguística existente como resultado da 

imigração fortemente europeia ocorrida, principalmente, no século XIX.  

Outro fato inegável é a influência das línguas africanas no português brasileiro. 

Muitos estudiosos como Renato Medonça e Jaques Raimundo tentam reforçar em seus 

trabalhos o papel das línguas africanas, além das línguas indígenas para a formação do 

português brasileiro. Porém, essa discussão só começou a ganhar lugar a partir do século 

XX quando os intelectuais começavam a se esforçar para desnudar o papel das línguas 

supracitadas na singularidade do português do Brasil. Segundo Petter (2011, p. 263), 

considerando algumas teorias de CL, poder-se-ia afirmar que  

 
[...] na interação do português brasileiro com as línguas africanas, houve 

empréstimo quando foram os falantes de português que incorporaram traços 

das línguas africanas e ocorreu interferência via mudança quando foram os 

africanos que transferiram para a língua alvo, o português, marcas de seu 

aprendizado imperfeito dessa língua.    

 

Além das línguas africanas e indígenas, como dito anteriormente, o CL do 

português do Brasil com as inúmeras línguas de imigração também resultou em 

fenômenos e mudanças nas línguas envolvidas. Cabe destacar que, atualmente, esse 

contato ainda é intenso e desencadeia processos linguísticos complexos que se constituem 

como o centro de investigações intrigantes em diversas áreas como ciências sociais, 

educação, filosofia, linguística etc. É importante ressaltar que, dentre as línguas de 

imigrantes existentes no território brasileiro, algumas são de origem tão distante que em 

muitos casos nem mesmo conseguiram passar por uma situação de recontato, apesar do 

mundo caracteristicamente globalizado-informatizado em que vivemos atualmente.  

Altenhofen e Margotti (2011, p. 294) afirmam que “as primeiras pesquisas 

acadêmicas sobre o contato do português com línguas de imigrantes europeus foram 

iniciadas principalmente por Heinrich A. W. Bunse (Rio Grande do Sul) e por Paulino 
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Vandresen (Santa Catarina)”.  Além desses estudiosos, os referidos autores também citam 

como investigadores pioneiros em pesquisas sobre o CL da língua portuguesa com línguas 

de imigrantes estudiosos como Bonatti, 1974; Frosi, 1983; Mioranda, 1983; Marquardt 

1977; Bisol, 1982; Paviani, 1992; Margotti, 2004; Boso, 1992; Santos, 2001; Oliboni, 

2003; entre outros.  

Discorrendo sobre a língua japonesa falada no Brasil, Gardenal (2008, p. 20) cita 

como referência os trabalhos de Nawa T. (1988) e Kuyama, M. (1999) e, também 

menciona as pesquisas de Kanashiro, C. (2000) que fala sobre a língua portuguesa falada 

por imigrantes japoneses na região das Alianças, São Paulo. O japonês do Brasil desperta 

o interesse de diversos linguistas japoneses e brasileiros devido ao fato de podermos dizer 

que essa língua, além de apresentar uma riqueza de diferenças do japonês falado 

atualmente no Japão como resultado do CL com a língua portuguesa, também apresenta 

outra peculiaridade muito intrigante como informa-nos Sakurai (2008, p. 269):  

[...] A língua japonesa falada pelos que se mudaram no início do século XIX 

para o Brasil é a língua do período Meiji e Taisho, que foi transmitida aos 

descendentes, de forma que o japonês falado nos países de emigração não 

acompanhou as mudanças do país de origem na mesma velocidade.  

 

Alguns nipo-brasileiros chegam a chamar o japonês falado no Brasil de “Koronia-

go” (língua da colônia) que é definida pela maioria dos nikkeis como “a língua japonesa 

antiga mesclada com o português brasileiro” (DÓI, 2004). Segundo Ota (2009, p. 51) 

“Koronia- go é considerado [sic] uma variante da língua japonesa, em que se vê 

claramente a interferência do português, desde a adoção dos empréstimos lexicais até 

mudanças de códigos”. A referida autora em sua argumentação cita Mage (1987) o qual 

explica que a língua japonesa falada no Brasil sofreu um processo de homogeneização no 

esforço dos imigrantes provenientes de diferentes regiões do Japão para conseguirem 

estabelecer a comunicação entre as colônias formadas por eles. Esse processo resultou no 

que alguns denominam Koronia-go.  

Susuki (1985 apud OTA, 2009, p. 51) afirma que, entre as mudanças ocorridas na 

língua japonesa falada no Brasil, poder-se-ia apontar também, além da homogeneização 

linguística dos diferentes sotaques e léxicos característicos de cada região do Japão, a 

simplificação das formas de tratamento e o apagamento das diferenças de gênero 

masculino e feminino que são notadamente marcadas no japonês. O que aponta a referida 

autora é de extrema importância para analisar o quão diferente a língua japonesa falada 

pelos imigrantes no Brasil se apresenta. No japonês falado no Japão, mesmo atualmente, 
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as diferenças linguísticas para demarcar posição social e gênero ainda são bem salientes. 

Exemplificaremos, a seguir, uma dessas diferenças.  

Em relação à demarcação de posição social, tomemos como exemplo o verbo 

‘beber’ que em japonês seria ‘nomu’ (飲む).36 Esse verbo, no tempo presente/futuro37 na 

forma culta viraria ‘nomimasu’ (飲みます). Porém, se usarmos o mesmo verbo com um 

superior, perguntando-lhe se bebe algo, por exemplo, temos que usar o verbo ‘meshiagaru’ 

(召し上がる) que também significa beber, de preferência na forma ‘omeshiagarimasu’ 

(お召し上がります). Notemos que o verbo mudou completamente: essa mudança é 

necessária para demarcar que você reconhece a posição social do interlocutor como sendo 

superior à sua. Quanto a esse tema, não aprofundá-lo-emos, certamente, porque exigiria 

dezenas de páginas para ser pormenorizado.  

Doi (2002) enfatiza que a língua falada pelos nikkeis no Brasil apresenta-se, 

principalmente, na comunicação oral, mas também pode ser encontrada na produção 

escrita desses sujeitos: até mesmo na produção literária dos nipo-brasileiros o koronia-go 

se faz presente e patente. Nos jornais produzidos pelas colônias e até mesmo em contos e 

livros escritos por nikkeis no Brasil, aspectos notáveis da koronia-go podem ser 

encontrados facilmente. Até mesmo nos poemas haiku e tanka produzidos pelos nipo-

brasileiros a variante koronia-go é observável.  

Para citarmos características já investigadas da koronia-go lançaremos mão de 

Ota (2009) e as conclusões citadas pela autora num projeto realizado em duas 

comunidades japonesas rurais no estado de São Paulo. Através de aplicação de 

questionários e de observações em campo, a autora supracitada diz que podemos destacar 

como traços característicos da koronia-go 

  
*os empréstimos lexicais do português; *palavras técnicas em português, 

usadas no cotidia0no dos falantes, cujas traduções em japonês nem sempre são 

familiares para o cotidiano do informante; *palavras cuja tradução para o 

japonês é do conhecimento do falante, mas usadas também em português; 

*formação de verbos compostos, constituídos de verbo em português + verbo 

em japonês; *traços de falas regionais e língua comum; *mudança de códigos  

(OTA, 2009, p. 52-54).  

 

                                                           
36 Toda vez que expormos exemplos da língua japonesa, fá-lo-emos dessa maneira: entre aspas simples, a 

léxico romanizado e entre parêntesis a forma como os japoneses o grafam com seus caracteres.  
37 Destacamos que em japonês, os tempos presente e futuro são realizados pela mesma forma verbal: a 

forma ‘masu’ (ます). Destacamos que o que diferencia ambos os tempos é o contexto de enunciação, bem 

como os advérbios de tempo.  
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Ota (2009) destaca em seu trabalho que as investigações nas comunidades 

japonesas também revelaram que, conforme as gerações vão mudando, a tendência dos 

descendentes a abandonar a língua japonesa é bem comum e ocorre em grande número. 

Na Associação Nikkei, objeto de nosso estudo, pudemos perceber em nossas visitas para 

observação que, de maneira geral, os nikkeis observados estão esquecendo a língua 

japonesa gradualmente. Os sujeitos que pertencem às gerações mais antigas, afirmam que, 

muitas vezes passam a usar mais o português e possuem vergonha de falar o japonês pois 

não dominam a língua japonesa padrão, a saber, o japonês falado em Tóquio e ensinado 

nas escolas. A maioria dos nikkeis fala um japonês de épocas antigas que foi transmitido 

de descendente a descendente e não acompanhou as mudanças e reformas da língua 

japonesa atual. Em uma de nossas observações na Associação um nissei, ou seja, um 

nikkei de segunda geração diz o seguinte “não falo mais o japonês porque tenho vergonha, 

uma vez que as palavras que sei são muito antigas, são muito distantes das palavras mais 

usadas hoje em dia”.  

Como vimos, além do CL ter resultado em mudanças significativas no japonês 

falado por descendentes no Brasil, o passar do tempo e o contato do português com o 

japonês também resultou e resulta, em muitos casos, no abandono de uma das línguas 

pelo falante. Como foi discutido ao longo desse capítulo, as consequências do CL não 

podem ser previstas, apenas investigadas em suas ocorrências e resultados. Em nosso 

capítulo “Análise dos Dados” traremos nossa análise pormenorizada sobre o perfil 

sociolinguístico dos sujeitos participantes de nossa investigação na Associação Nikkei do 

Rio de Janeiro. Ao longo do referido capítulo iremos retomar e esmiuçar alguns aspectos 

salientes do CL das línguas portuguesa e japonesa, bem como nosso objetivo principal 

que é descrever o perfil sociolinguístico dos indivíduos inseridos nas redes sociais 

investigadas nos domínios de bilingualidade português/japonês.    

 

 

 

2.2 Bilinguismo e bilingualidade 

 

Para delimitarmos o termo bilinguismo em nossa pesquisa, fazemos, 

primeiramente, um panorama geral do referido conceito, destacando a problemática que 

cinge sua conceituação ao longo da história dos estudos relacionados ao tema. Após fazê-
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lo, trazemos a delimitação dos termos ‘bilinguismo’ e ‘bilingualidade’ que constituem 

parte precípua de nossa investigação.  

 

2.2.1 Bilinguismo: uma revisão bibliográfica 

 

Antes de delimitarmos o conceito de bilinguismo, estabelecido para nossa 

pesquisa, evidenciamos a problemática que cinge o referido termo. Principalmente a 

partir do século XX as conceituações sobre bilinguismo começam a tornar-se mais 

abrangentes, ficando cada vez mais complexas. Inúmeros autores trazem suas 

contribuições sobre o assunto em diferentes perspectivas: García (1995) salienta os 

apectos econômicos do bilinguismo, enquanto autores como Fishman (1972) e 

Homberger (1989) se preocupam em destacar seu caráter contextual, além de evidenciar 

que “raramente um indivíduo será igualmente competente em todas as situações” 

(FISHMAN, 1971 apud BAKER, 2006, p. 9, tradução nossa)38. Cummins (1981), por 

exemplo, foca suas investigações na aquisição das línguas pelos bilíngues da mesma 

maneira que alguns neurolinguístas como Vraid (2001) e Fabbro (1999) o fazem. Outros 

autores como Baker (2001), Ovando e Collier (1998) direcionam seus estudos às 

instituições educacionais que pesquisam como as pessoas se tornam bilíngues.  

Além de diferentes enfoques, encontramos conceituações divergentes sobre 

bilinguismo em diversos trabalhos da área: Beardsmore (1982) faz algumas 

diferenciações em sua conceituação sobre o bilinguismo tais como bilinguismo social, 

individual, produtivo e receptivo. O autor destaca que “o bilinguismo é um conceito 

relativo sem pontos de corte evidentes” (BEARDSMORE, 1982, p. 35-36, tradução 

nossa).39 Baker (1996) destaca alguns tipos de bilinguismo em seus estudos tais como 

bilinguismo de prestígio40 e bilinguismo aditivo.41 O autor classifica como bilinguismo 

de prestígio quando o indivíduo, pertencente à classe média ou  à classe social de alto 

nível de educação escolar, aprende outra língua por pertencer a essas classes. Como 

bilinguismo aditivo ele classifica as situações em que as pessoas aprendem uma segunda 

língua que é vista como uma língua de oportunidades para o futuro ou uma língua que é 

considerada útil. O autor também aborda questões que transpassam as culturas envolvidas 

                                                           
38 […] rarely will anyone be equally competent across all situations  (FISHMAN, 1971 apud BAKER, 2006, 

p. 9, como no original). 
39 [...] bilingualism is a relative concept with no clear cut-off points (BEARDSMORE, 1982, p. 35-36, 

como no original). 
40 Termo original: “prestigious bilingualism”.  
41 Termo original: “additive bilingualism”.  
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nas situações bilíngues, dizendo que os indivíduos nessas situações podem “[...] se tornar 

mais ou menos biculturais ou multiculturais”, destacando também que pode-se encontrar 

casos em que alguém possui uma “[...] proficiência alta em ambas as línguas, mas ser 

relativamente monocultural” (BAKER, 2006, p. 4).   

Tosi (1982) disserta sobre um bilinguismo popular42 que é delimitado como uma 

situação em que grupos étnicos se tornam bilíngues involutariamente para poderem 

sobreviver. Os indivíduos que se tornam bilíngues de forma involuntária na conceituação 

de Tosi (1982) são classificados, diferentemente, como ‘bilíngues cinscunstanciais’43 por 

Valdés e Figueroa (1994). Já Ogbu (1982) disserta sobre um bilinguismo voluntário e 

involuntário44 para ilustrar os casos de bilinguismo entre as minorias linguísticas nos 

Estados Unidos.  

O afamado pesquisador e autor de livros importantes na área da linguística, 

Bloomfield (1935), considera bilíngue o indíviduo que possui o domínio nativo em ambas 

as línguas em questão. Já Macnamara (1967) conceitua o bilinguismo como a habilidade 

do indivíduo de dominar na segunda língua umas das quatro habilidades consideradas 

básicas: ler, escrever, ouvir e falar.  

A problemática na maioria das conceituações reside no fato de que delimitar como 

bilíngues os indivíduos que possuem domínio linguístico “igual e nativo em duas línguas” 

(SAVEDRA, 2009, p. 121), exluiria a maioria dos casos. García (2009) esclarece em seus 

estudos que as habilidades dos sujeitos bilíngues podem variar dependendo do uso das 

línguas:  

 

[...] Bilingues podem ter somente habilidades orais em uma língua ou outra – 

a habilidade de ouvir e falar – e não ser alfabetizado – a habilidade de ler e 

escrever ambas as línguas ou vive-versa. Ou eles podem ter, como o surdo tem, 

signacy, que é a habilidade de interpretar ou perceber e produzir sinais (Nover 

e Andrews, 1999). Mas cada uma dessas habilidades linguísticas podem ser 

manifestadas  em combinações diferentes entre os indivíduos bilíngues [...] 

(GARCÍA, 2009, p. 61, tradução nossa).45 

 

Além disso, a mesma autora destaca que, considerando que os indivíduos e os 

grupos sociais possuem diferentes exigências, necessidades e carências, o bilinguismo 

                                                           
42 Termo original: “folk bilingualism”.  
43 Termo original: “circumstancial bilinguals”.  
44 Termos originais: “voluntary bilingualism” e “involuntary bilingualism”.  
45 [...] bilinguals may have only oracy abilities in one language or the other – the ability to listen and speak 

–and not literacy abilities –the abilities to read and write either language or vice versa. Or they may have, 

as the Deaf do, signacy, that is, the ability to interpret or attend to, and produce signs (GARCÍA, 2009, p. 

61, como no original). 
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adquiriu diferentes contornos de acordo com o tempo e os lugares de sua ocorrência 

(GARCÍA, 2009, p. 51).  

Harmers e Blanc (2000) também chamam a atenção para a asserção de que o 

bilinguismo deve ser considerado e investigado como um evento multidimensional, 

destacando seu caráter complexo. Os autores afirmam que dimensões como competência 

relativa, organização cognitiva, idade de aquisição, contato ou não com falantes da língua 

que está aprendendo, status das línguas e identidade cultural são de extrema importãncia 

para estudar o bilinguismo. Essas definições propostas pelos referridos autores tentam 

abarcar, nos estudos da área, investigações acerca do bilinguismo que perpassem à 

competência linguística, mas que englobem também outras dimensões de análise, 

abrangendo, pricipalmente, a relação mútua entre língua e cultura.  

Como resultado dessas concepções, Harmers e Blanc (2000) na dimensão de 

análise de bilinguismo proposta chamada de “Identidade Cultural”, distiguem essas 

situações em “biligualidade bicultural”, “bilingualidade monocultural”, “bilingualidade 

aculturada” e “bilingualidade deculturada”.46 Essa classificação nos chama a atenção, 

pois nossa proposta de estudo reconhece a relação axiomática entre bilinguismo e a 

identidade cultural dos sujeitos investigados. García (2009) ao citar os autores 

supracitados diz que em suas conceituações eles afirmam que bilingualidade seria   

 
o estado psicológico de um indivíduo que tem acesso a mais de um código 

linguístico como meios de comunicação social; o grau de acesso variará ao 

longo de um número de dimensões que são psicológicas, cognitivas, 

psicolínguisticas, sócio-psicológicas, sociais, sociológicas, sóciolinguísticas, 

sócio-culturais e linguísticas (HAMERS & BLANC, 1989 apud GARCÍA, p. 

68, tradução nossa).47     

 

Tanto García (2009) como Savedra (2009) trazem em suas conceituações, acerca 

do bilinguismo, o caráter dinâmico inerente ao termo em questão. García (2009, p. 71, 

tradução nossa) afirma que em seu estudo “[...] identificou um modelo dinâmico de 

bilinguismo que captura a complexidade do bilinguismo e multimodalidades”48 além de 

                                                           
46  Nossa tradução. Texto original: “Bicultural bilinguality” 

“Monocultural bilinguality” 

“Acculturated bilinguality” 

“Deculturated bilinguality”  
47 […] The psychological state of an individual who has access to more than one linguistic code as a means 

of social communication; the degree of access will vary along a number of dimensions which are 

psychological, cognitive, psycholinguistic, social psychological, social, sociological, sociolinguistic, 

sociocultural and linguistic (HAMERS & BLANC, 1989 apud GARCÍA, p. 68, como no original).  
48 […] we also identified a dynamic model of bilingualism that captures the complexity of bilingualism and 

multimodalities (GARCÍA, 2009, p. 71, como no original).  
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associar o bilinguismo à manutenção, mudança e revitalização linguísticas. Savedra (2009, 

p. 128) destaca que  

 
[...] a coexistência de duas línguas em diferentes espaços sociais deve ser 

analisada segundo a condição particular dos indivíduos que se tornam 

bilíngues, caracterizada pelo contexto e idade de aquisição; pela variação de 

uso das línguas –função tópica – e, ainda, pela manutenção ou abandono das 

línguas em decorrência de fatores sociais e comportamentais, tais como família, 

grupo social, escolaridade e ocupações profissionais.  

 

Quanto ao uso das línguas de acordo com os domínios funcionais, Garcia (2009, 

p. 57) salienta que vários estudos do século XX sobre bilinguismo questionam o domínio 

linguístico dos indivíduos bilíngues, buscando evidenciar a competência linguística 

desses sujeitos em ambas as línguas, logrando dizer em qual das línguas envolvidas o 

indivíduo investigado possui habilidade superior à outra. A mesma autora, ao falar sobre 

a proficiência dos bilíngues, usa a afirmação de Cenoz e Genesse (1998, p. 17, p. 62, 

tradução nossa)49 que dizem que “a proficiência linguística muda como resultado de 

ajustes para interagir com subsistemas linguísticos que refletem as necessidades 

comunicativas do usuário”. Segundo García (2009, p. 62), os indivíduos bilíngues 

possuem habilidades diversas, mas estão sujeitos a pressões variadas das quais as pressões 

sociais e políticas exercem um papel impetuoso. A autora destaca que, se em muitos 

países o incentivo à formação bilíngue é constante, em numerosas nações o bilinguismo 

é visto como um problema, sendo desencorajado. 

A variabilidade de uso das línguas, realizada pelos sujeitos bilíngues, coloca em 

evidência as diferenças nas habilidades linguísticas que são concebidas por esses 

indivíduos durante suas interações comunicativas (GARCÍA, 2009, p. 70). Isso quer dizer 

que, o uso funcional linguístico em diferentes contextos e ambientes comunicativos, 

salienta as diferentes habilidades que o sujeito bilíngue possui em cada língua. Essa 

afirmação corrobora com a premissa de que não podemos analisar o bilinguismo como 

um fenômeno estático e uniforme.  

Sobre a importância e benefícios do bilinguismo, García (2009, p. 93) afirma que, 

o indivíduo bilíngue, possui uma série de vantagens cognitivas e sociais. Como benefícios 

cognitivos a referida autora cita a “consciência metalinguística, o pensamento divergente, 

                                                           
49 […] language proficiency changes as a result of adjustments to interacting linguistic subsystems that 

reflect the user’s communicative needs  (CENOZ & GENESSE, 1998, p. 17, p. 62, como no original).  
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a sensibilidade comunicativa e a habilidade de aprender línguas múltiplas”. 50  Como 

vantagens sociais do bilinguismo a autora salienta os “benefícios socioeconômicos, as 

interações máximo-globais, as interações máximo-locais, os atos potenciais de 

identidades e a consciência cultural”.51 A mesma autora frisa que há fatores diversos que 

intervêm na maximização ou diminuição dessas vantagens supracitadas, sendo eles o 

“status socioeconômico, dominância e poder, etnicidade, raça, nacionalidade, gênero, 

identidade, idade, limiar linguístico e hierarquias linguísticas apoiadas por ideologias 

linguísticas” (GARCÍA, 2009, p. 93-94, tradução nossa).52  

 

2.2.2 Bilinguismo e bilingualidade: uma proposta de análise no caráter dinâmico da 

situação bilíngue 

 

Nos estudos que não levam em conta as particularidades do dinamismo factual 

das situações que envolvem os indivíduos bilíngues, somente uma parte das ocorrências 

seriam investigadas, não abrangendo nosso objeto de pesquisa: comunidades japonesas 

formadas historicamente num contexto de imigração. Por isso, em nosso trabalho, 

lançamos mãos do conceito de bilinguismo proposto por Savedra (2009, p.  127-128) que 

o define “como a situação em que coexistem duas línguas como meio de comunicação 

num determinado espaço social, ou seja, um estado situacionalmente 

compartimentalizado de uso de duas línguas”. A referida autora ao defender que as 

situações de bilinguismo são relativas, propõe duas novas dimensões de bilinguismo, 

categorizando-as como “dimensões de bilingualidade”. Essas dimensões possibilitam 

“identificar a fluidez das situações de bilinguismo, através do uso individual linguístico, 

identificado pelo contexto de aquisição das línguas e pelo uso funcional variado (2009, 

p. 128-129), em uma dada situação de bilinguismo.  

Dessa forma, Savedra (2009, p. 129) leva em consideração como princípios 

distintivos do contexto de aquisição das línguas, “a idade e maturidade linguística”, 

enquanto em relação ao uso funcional variado, a autora propõe um estudo do “domínio 

de uso de ambas as línguas em diferentes ambientes comunicativos: familiar, social, 

                                                           
50 […] metalinguist awareness, divergente thinking, communicative sensibility, ability to learn multiple 

languages (GARCÍA, 2009, p. 93, como no original). 
51 […] socioeconomic benefits, maximum global interactions, maximum local interactions, potentializing 

acts of identities, cultural awareness (GARCÍA, 2009, p. 93, como no original).  
52 […] socioeconomic status, dominance and power, Ethnicity, race, nationality, gender, identity, age, 

linguistic threshold and linguistic hierarquies supported by language ideologies (GARCÍA, 2009, p. 93-94, 

como no original).  
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escolar e profissional”. Autores como Hamers e Blanc (1983) também investigaram “a 

bilingualidade dos bilíngues” que é entendida por eles como a condição psicológica de 

um indivíduo que faz uso de mais de um código linguístico na comunicação social. 

Segundo os mesmos autores as habilidades e competência de uso das línguas vai depender 

de uma série de dimensões como a dimensão social, psicológica, psicolinguística, 

sociolinguística, sociocultural etc.  

Sobre o contexto de aquisição de línguas, iremos realizar nossa análise de acordo 

com a situação que origina a “condição de bilíngue” definida por Savedra (2009, p. 129):  

 

a) Se uma língua é adquirida ao mesmo tempo que a outra, sendo ambas consideradas L1 

(L1a + L1b);  

b) Se uma língua é adquirida posteriormente à outra, antes da primeira ter sido 

maturacionada (L1 + L2);  

c) Se uma língua é adquirida posteriormente à outra, depois da primeira ter sido 

maturacionada (LM + LE (língua materna + língua estrangeira).  

 

Para ilustrar de maneira mais clara a citação acima, usamos o quadro proposto por 

Savedra (2009, p. 129):  

 
Quadro 3 – Contexto de identificação da aquisição de linguagem 

ÉPOCA DE AQUISIÇÃO TIPO DE BILINGUISMO 

Infância L1ab ou L1 + L2 

Adolescência L1 + L2 ou Lm + Le 

Adulto Lm + Le 

 

Destacamos que, ao mencionarmos a ‘maturidade linguística’, assim como 

Savedra (2009), referimo-nos aos estudos de aquisição de linguagem de Lenneberg 

(1967). O referido autor afirma que há um período crítico para a aquisição da linguagem, 

ou seja, o período em que a criança deve ter contato com falantes de alguma língua natural 

para desenvolver sua fala: para esse autor, “o período crítico para a aquisição da 

linguagem vai dos 2 anos até o início da puberdade, período em que a faculdade da 

linguagem é plenamente ativa” (GROLLA & SILVA, 2014, p. 32). Esse período crítico 

então, explicaria, a fase da maturidade linguística que está relacionada, ainda segundo 

Lenneberg (1967), a processos biológicos, uma vez que, o autor considera que há um 

órgão mental específico para a aquisição da linguagem e com isso “devemos ver nesse 

órgão os mesmos tipos de processos biológicos (como maturação, recuperação em caso 

de acidentes etc.) que vemos em outros órgãos do corpo humano” (GROLLA & SILVA, 
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2014, p.32). Lenneberg (1967) então diz que a maturidade linguística está relacionada ao 

desenvolvimento físico do cérebro, o que leva-nos a considerar fatores como peso 

cerebral, densidade neuronal e a composição química encefálica como parte integrante e 

importante para entender o processo de maturidade linguística:  

 

Entre o nascimento e os 2 ou 3 anos de idade, o crescimento do cérebro é 

acelerado (passa de cerca de 30% de seus valores adultos para cerca de 70% a 

80% desses valores); a partir dos 3 ou 4 anos até o início da puberdade, o 

crescimento do cérebro progride, porém muito mais lentamente, atingindo 

cerca de 95% do valor adulto em torno dos 12 ou 13 anos, progredindo pouco 

durante a puberdade, quando atinge seu valor adulto final (GROLLA & SILVA, 

2014, p.32-33).  

 

Embasados no autor supracitado, entendemos que a fase de maturidade linguística 

de um indivíduo finaliza, então, aproximadamente aos 13 anos de idade.  Levaremos essa 

classificação em conta em nossa investigação nos sujeitos selecionados. Acreditamos ser 

essencial acrescentar que as investigações de Lenneberg (1967) acerca da maturidade 

linguística nos permite assegurar que 

 
[...] O desenvolvimento da linguagem como um todo ocorre par a par com o 

desenvolvimento do cérebro e, quando o crescimento do cérebro estaciona, o 

mecanismo de aquisição da linguagem também estaciona, não permitindo mais 

a aquisição de uma língua com a mesma rapidez, facilidade e perfeição com 

que a primeira língua foi aprendida” (GROLLA & SILVA, 2014, p. 33).   

 

Savedra (2009, p. 131) destaca em seus trabalhos que a “situação identificada pelo 

contexto de aquisição não apresenta estabilidade no decorrer da vida dos indivíduos”. 

Segundo a referida autora, essa situação “muda em decorrência da variabilidade de uso 

funcional de cada uma das línguas e pode acarretar, em determinados períodos de vida, 

numa situação de domínio linguístico (...) de uma língua em relação a outra”. Dessa 

maneira, a autora afirma que a oscilação do uso das línguas não é estável, imutável em 

“todos os domínios de comunicação”, pois, essa alternância de uso “sofre modificações 

também em decorrência de fatores sociais e comportamentais” (SAVEDRA, 2009, p. 

131). Como resultado disso, a autora elabora uma proposta de análise de outra dimensão 

de bilingualidade: o uso funcional variado por ambientes comunicativos.  

Nossa análise da dimensão de bilingualidade conceituada como “uso funcional 

variado” adotará as conceituações e delimitações propostas por Savedra (2009, p.132) –

consideraremos como ambientes comunicativos o ambiente familiar, social, escolar e 
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profissional, valendo-nos da classificação empreendida pela mesma autora, para delimitar 

tais ambientes:  

 
[...] A situação de uso de língua no ambiente familiar é definida pela(s) 

língua(s) utilizada(s) para comunicação com pais, irmãos, conjugues, filhos, 

parentes próximos (tios e primos, que tenham estreito convívio com a família) 

e empregados domésticos. No ambiente social, ela é definida pela(s) língua(s) 

utilizada(s) para comunicação com vizinhos, colegas de rua, de clube, de 

associações, na igreja, e outros ambientes que possam vir a definir um contato 

social frequente. No ambiente escolar, identifico as situações de uso de língua 

como meio de instrução formal e para comunicação fora da sala de aula 

(recreios, grêmios, reuniões estudantis etc.). No ambiente profissional, 

identifico as situações de uso de língua no exercício da profissão e na 

comunicação com pessoas que compartilham a mesma função ou que 

estabeleçam qualquer situação de comunicação profissional (SAVEDRA, 

2009, p.132). 

 

Sobre o uso funcional variado, salientamos também que, em nossas observações 

já realizadas na Associação Nikkei do Rio de Janeiro, pudemos perceber que dentro de 

um ambiente comunicativo também existe uma ‘subdimensão’ 53  de uso linguístico 

variado: alguns relatos de descendentes de imigrantes japoneses nos chamaram a atenção 

para o fato de que em muitas famílias nem todos os membros se comunicam em ambas 

as línguas envolvidas na situação bilíngue por motivos variados. Em um dos casos, o pai 

mesmo sendo bilíngue (japonês/português) informou que no ambiente familiar utiliza as 

línguas em momentos diferentes e de acordo com os membros familiares: com sua esposa 

ele fala somente em japonês; com os dois filhos fala somente em português, pois eles se 

recusam a falar em japonês afirmando que não dominam a língua ‘completamente’ e que 

não entendem o porquê de falar a língua japonesa se vivem no Brasil e seus pais também 

dominam o português.  

Outro fato também chamou nossa atenção: o mesmo pai de família informou que 

não usa a língua japonesa quando o ouvinte é uma pessoa que possui alto nível de 

instrução ou quando é um japonês que aprendeu a língua no Japão. A razão dada pelo 

informante é que a língua japonesa que ele fala foi aprendida por ele através da 

comunicação com seus pais num contexto de imigração em que a língua passada de pais 

para filhos era um japonês falado pelos imigrantes nipônicos de uma época muito antiga. 

Como resultado disso, essa língua japonesa não acompanhou a evolução e reformas 

ocorridas no japonês considerado padrão. O informante relata que “têm vergonha de falar 

o japonês que ele domina com quem ele sabe que fala o japonês padrão, transmitindo de 

                                                           
53 Explicaremos mais pormenorizadamente esse subdomínio de bilingualidade no Capítulo 4.  
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certa forma que a língua japonesa que ele domina ‘é inferior’ ao japonês ensinado e falado 

na atualidade”. 

Essa variabilidade de uso das línguas no uso familiar chama nossa atenção para 

pormenorizarmos em que situações e ambientes comunicativos fatos similares ocorrem. 

García (2009) disserta sobre o conflito de uso de línguas diversas dentro do ambiente 

familiar, chamando nossa atenção para a problemática que envolve as negociações 

relacionadas às línguas envolvidas nesse ambiente. Ao contrário do que se espera, a 

escolha e uso das línguas no contexto familiar, por exemplo, estão longe de ser 

particularmente bem delimitados e desprovidos de conflitos internos, que podem estar 

relacionados às representações linguísticas, às negociações de identidades dos sujeitos 

envolvidos e, até mesmo, a outros fatores diversos:   

 
[...] Há cada vez mais casos de famílias reconstituídas onde pode haver 

nenhuma língua em comum compartilhada entre os novos companheiros e 

respectivos descendentes no núcleo familiar. Este novo tipo de célula familiar 

é bastante frequente nos círculos internacionais, tais como a sede da União 

Europeia, em Bruxelas, onde os casamentos de idiomas mistos entre os 

funcionários públicos de toda a Europa são comuns. Uma vez que se espera 

que todos esses funcionários sejam trilíngues e eles enviam seus filhos para 

escolas europeias, onde eles também são guiados à competência trilíngue, 

quando os casamentos acabam e novas parcerias são formadas, decidir sobre 

que padrões de linguagem seguir na vida privada familiar pode ser complexa 

e nem sempre fácil de resolver (GARCÍA, 2009, p. 65, tradução nossa).54  

 

Destacamos que o uso funcional variado por ambientes comunicativos será de 

extrema importância para os objetivos de nossa investigação, uma vez que, a utilização 

das línguas envolvidas no contexto bilíngue tem relação direta com a manutenção, 

revitalização e mudança linguística.  

García (2009) ao falar sobre as políticas de educação bilíngue no século XXI, 

deixa bem claro a importância da implementação de uma educação bilíngue que preserve 

as línguas e culturas envolvidas e que, em muitos casos, possa garantir a revitalização 

linguística em comunidades onde uma das línguas, anteriormente falada, perdeu força e 

acabou sendo abandonada em detrimento do monolinguismo. Contudo, a mesma autora 

                                                           
54 There are ever more cases of reconstituted families where there may be no common language shared 

between the new partners and their respective offspring in the nuclear family. This new sort of family cell 

is fairly frequent in international circles such as the headquarters of the European Union in Brussels, where 

mixed-language marriages among the civil servants from all over Europe are commonplace. Since all these 

civil servants are expected to be trilingual and they send their children to European Schools where they too 

are led to trilingual competence, when marriages break up and new partnerships are formed, deciding on 

what language patterns to follow in private home life may be complex and not always easy to solve 

(GARCÍA, 2009, p. 65, como no original).54.  
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destaca que existem casos de situações bilíngues que não são contínuas, ou seja, o 

bilinguismo seria transicional, culminando com a mudança linguística (language shift) e 

resultando numa situação monolíngue.  

O termo bilinguismo é complexo, devendo ser estudado em suas diversas 

dimensões e diferentes contextos de ocorrência: “(...) cada contexto local precisa ser 

cultivado em seu próprio solo, em seu próprio programa educacional bilíngue e educar e 

nutrir seus próprios homens e mulheres” (GARCÍA, 2009, p. 383, tradução nossa).55   

                                                           
55 [...] each local context needs to cultivate its own soil, its own bilingual education programs, and educate 

and nurture their own men and women (GARCÍA, 2009, p. 383, como no original). 
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3 METODOLOGIA 

 

Neste capítulo, dissertaremos sobre o método de análise de redes sociais, 

delimitando o termo rede social e sua importância para a pesquisa sociolinguística. Em 

seguida, citaremos de forma compendiada, quais redes sociais identificamos e 

escolhemos para nossa investigação, caracterizando-as. Posteriormente, descreveremos 

os informantes de nossa pesquisa, esclarecendo as siglas que usaremos para identifica-

los, ao longo de nossa análise, e as variáveis que entendemos como relevantes para nosso 

estudo. Por último, apresentaremos nossos instrumentos de pesquisa, sobrelevando as 

razões pelas quais utilizamo-los.  

 

3.1 Redes sociais: um legado da Antropologia cultural para os estudos 

sociolinguísticos 

 

Identificamos a situação de bilinguismo e os estágios de bilingualidade na 

comunidade nipônica do Rio de Janeiro, através da metodologia de identificação de redes 

sociais nos termos de Bortoni-Ricardo (2014, p.130), onde a autora afirma que “uma rede 

social é concebida como o conjunto de vínculos de qualquer tipo que se estabelecem entre 

as pessoas de um grupo”. A mesma autora destaca que 

 

[...] A sociolinguística valeu-se do paradigma de redes para aprimorar a 

definição de uma comunidade de fala. [...] a linguística de orientação 

funcionalista problematizou o conceito de comunidade de fala que, no período 

estruturalista, era arbitrariamente equivalente ao território onde se falava 

determinada língua. A comunidade de fala passa a ser considerada como matriz 

de repertório de códigos, ou estilos de fala (organização da diversidade), e para 

isso torna-se muito útil o levantamento de redes sociais, levando em conta a 

localidade comum e a interação primária, como proposto por Hymes 

(BORTONI-RICARDO, 2014, p. 131).  

 

A análise de redes é um método que permite investigar cada indivíduo pertencente 

a esse sistema de relações sociais, logrando perceber o contato dos sujeitos inseridos 

nesses grupos. Esse contato entre os indivíduos traz contribuições para a investigação e 

compreensão da relação que se estabelece entre a densidade da comunicação e a 

diversidade linguística. Gumperz (1972) esclarece que o contato comunicativo que alguns 

indivíduos possuem com outros influi nas inovações linguísticas e na velocidade de suas 

ocorrências. Bortoni-Ricardo afirma que “a questão básica de ‘quem se comunica com 

quem’ parece ter sido uma preocupação constante da linguística do século XX”, porém a 
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referida autora destaca que nenhuma maneira de mensurar essas relações foi criada até a 

década de 1930, quando pesquisadores de diversas áreas principiaram a engendrar um 

modelo de análise de redes sociais. (2011, p. 85). Segundo Guimarães (1970 apud 

BORTONI-RICARDO 2011, p. 84),  

 
[...] O reconhecimento do paradigma de redes como uma ferramenta analítica 

eficaz parece estar relacionado a uma mudança da ênfase científica da visão 

monádica do indivíduo isoladamente para o foco das relações entre indivíduos. 

 

Há tradições na aplicação de análise de redes, como por exemplo a “técnica 

sociométrica em estudos de comunidades e a abordagem antropológica da função social 

da estrutura das redes” (BORTONI-RICARDO, 2011, p. 83). Isso demonstra que o 

propósito da pesquisa conduzirá o investigador a aplicar o estudo de redes sociais de 

acordo com a análise pretendida. Bortoni-Ricardo (2011, p. 86-87) destaca que “a 

sociometria comporta diversas técnicas de medidas, coleta de dados e análise de padrões 

interacionais, bem como de estrutura de comunicação em um sistema social”. Além disso, 

a mesma autora destaca que “técnicas sociométricas foram empregadas em variadas 

situações que vão desde os pequenos grupos (...) até sistemas complexos, tais como 

grandes comunidades” (BORTONI-RICARDO, 2011, p. 87).   

Milroy (1980 [2007]) também afirma que muitos estudiosos aplicam o conceito 

de redes sociais em estudos variados de diversas áreas. A autora destaca que os indivíduos 

inseridos nas redes criam comunidades pessoais onde laços de diferentes tipos e forças 

podem variar no interior das relações entre os membros dessas redes, afirmando que “uma 

rede social pode ser vista como uma teia infinita de laços que se estende através de toda 

uma sociedade, ligando as pessoas umas às outras” (MILROY, 1980 [2007], p. 2)56. A 

mesma autora acrescenta que, as análises de redes desenvolvidas por antropólogos, 

escolhidas pelos linguistas variacionistas para serem utilizadas em suas pesquisas, foram 

concebidas entre 1960 e 1970.    

A importância de usarmos a metodologia de identificação de redes sociais nas 

comunidades japonesas escolhidas se fundamenta na premissa de que estudando as redes 

sociais conseguiríamos obter informações significativas sobre o perfil sociolinguístico 

dos indivíduos inseridos nessas redes, possibilitando-nos compreender as relações e 

fenômenos linguísticos intercorridos nessas localidades. Bortoni-Ricardo (2014, p. 141), 

                                                           
56 Nossa tradução. Texto original: “A social network may be seen as a boundless web of ties which reaches 

out through a whole society, linking people to one another (...)” 
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ao citar Le Page esclarece que “todos os falantes transitam por espaços sociolinguísticos 

e nesse processo introduzem em seu repertório regras que os possam aproximar dos 

grupos de referência com que desejam identificar-se a cada momento”. Esse fato 

concatena a situação de bilinguismo dos sujeitos de nossa investigação às suas atitudes 

linguísticas em função de ajustarem ou não sua fala – levando em conta a função da língua 

como símbolo de identidade pessoal – “a fim de expressarem valores, atitudes e intenções 

em relação as outras” (GILES, 1980, p. 105 apud BORTONI-RICARDO, 2011, p. 106).  

Bortoni-Ricardo (2011, p. 120) em “Padrões de Redes e Difusão Dialetal” ao tratar 

do caso de migração de indivíduos da zona rural para a zona urbana no Brasil ilustra como 

os processos de padronização e/ou manutenção das formas não padrão da língua nas redes 

sociais investigadas são processos complexos, estabelecidos por forças opostas, 

destacando que “a análise de redes, como uma ferramenta metodológica microssocial, 

oferece uma possibilidade alternativa de uma análise refinada desses fenômenos 

complexos”. A referida autora citando Afendras (1974 apud BORTONI-RICARDO, 

2011, p. 132) ainda destaca que “[...] a análise de redes sociais é um instrumento de 

pesquisa especialmente útil no estudo de sistemas sociais fluidos que estejam passando 

por rápidas mudanças”.  

Os estudos de Barnes (1954) sobre redes e relações sociais trouxeram 

significativos avanços nas investigações que envolvem o método de análise de redes 

sociais. O estudioso estabelece uma distinção importante entre redes de “tessitura miúda” 

e de “tessitura larga”57 propondo uma análise da densidade das redes comunicativas. Essa 

análise é importante na medida em que se associa a densidade das redes sociais à 

manutenção ou ruptura de normas linguísticas entre outros fenômenos sociolinguísticos.  

Milroy (2003, p. 2, tradução nossa) destaca que “redes constituídas principalmente de 

laços fortes (densos e multiplex) apoiam normas linguísticas localizadas, resistindo às 

pressões para adotar normas concorrentes externas”58.  

A importância da densidade das redes sociais em uma análise sociolinguística se 

dá devido ao fato de que algumas redes têm a capacidade de operar como reforço 

normativo: “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. 

                                                           
57 Termos originais: “Small mesh” e “large mesh” (BARNES, 1954, como no original).  
58 […] Networks constituted chiefly of strong (dense and multiplex) ties support localized linguistic norms, 

resisting pressures to adopt competing external norms (MILROY, 2003, p. 2, como no original).  
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100). Assim, podemos entender que a densidade das redes investigadas poderá estar 

relacionada a fenômenos linguísticos encontrados nos sujeitos investigados. Bortoni-

Ricardo (2011, p. 100), ao citar os estudos na área da sociolinguística que usam em sua 

análise o conceito de redes sociais, afirma que “esses estudos têm dado uma contribuição 

significativa para a compreensão da relação complexa que se estabelece entre fatores 

socioecológicos e políticos e a manutenção ou ruptura da diglossia em situações 

multilíngues ou multidialetais”.  

Abaixo trazemos a fórmula para medir a densidade de redes sociais proposta por 

Barnes (1969, p.63 apud BORTONI-RICARDO, 2011, p. 91): “[...] onde 200 é um 

número fixo; a refere-se ao número real de vínculos e n ao número total de pessoas na 

rede”.  

𝐷 =  
200𝑎 

𝑛 (𝑛−1)
 

 

Elizabeth Bott (1957), por exemplo, lança mão dos estudos de densidade de redes 

sociais em sua investigação sobre alocação de papéis conjugais em 20 famílias residentes 

em Londres. A autora trouxe como principal contribuição desse estudo o papel evidente 

que algumas redes desempenham como reforço normativo. A pressão normativa exercida 

no interior de algumas redes deve ser analisada de acordo com os papéis sociais exercidos 

pelos sujeitos dessas redes ao longo de suas interlocuções.  

 
[...] Quando muitas pessoas que uma pessoa conhece interagem entre si, isto é, 

quando a rede apresenta uma tessitura miúda, os membros dessa rede tendem 

a alcançar consenso em relação a normas e exercem pressão informal 

consistente uns nos outros para se conformarem a essas normas [...] mas 

quando a maioria das pessoas que uma pessoa conhece não interagem entre si, 

isto é, quando a rede apresenta uma tessitura larga, há uma tendência para que 

se desenvolva maior variação de normas na rede (BOTT, 1957, p. 60, apud 

BORTONI-RICARDO, 2011, p. 93).  

 

Eckert (2000) relaciona normas linguísticas a mecanismos sociais tais como 

maneiras de se vestir, comportamentos de grupos e até mesmo normas religiosas. Labov 

(1972), por exemplo, ao investigar o uso linguístico e o lugar do indivíduo no grupo 

corrobora com a posição de Eckert sobre as normas linguísticas e a construção do 

significado social construído no interior das comunidades de prática (MILROY, 2003, p. 

4). As redes de tessitura miúda ou de alta densidade são vistas, então, como “um 

importante mecanismo de manutenção dialetal” (MILROY, 2003, p. 6). 
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Poderíamos afirmar, então, que a análise de redes sociais viabiliza uma 

investigação da localidade comum, bem como da interação primária entre os indivíduos 

pertencentes aos mesmos grupos de interação comunicativa. Isso corrobora com os 

estudos que buscam analisar a diversidade linguística latente e axiomática. Segundo Gal 

(1979, p. 15 apud BORTONI-RICARDO, 2011, p. 96),  

 
[...] O uso do paradigma de redes para a análise da diversidade linguística 

baseia-se no fato de que as normas de uso da língua são parcialmente sociais, 

e, portanto, diferenças nas redes sociais das pessoas podem justificar os 

processos no surgimento dessas diferenças, em suas normas e expectativas 

relativas ao comportamento linguístico. 

 

As redes densas inter-relacionadas reforçam as normas, resultando numa recusa à 

inovação. Como exemplo disso podemos citar os imigrantes Chineses no Brasil que 

possuem ou trabalham em comércios na Rua 25 de Março na cidade de São Paulo. A 

maioria desses imigrantes usa a língua portuguesa de forma restrita, utilizando-a somente 

para trabalhar, ou seja, negociar com o cliente e conseguir cumprir com a obrigação de 

suas tarefas no trabalho. Contudo, os imigrantes chineses quando estão juntos em casa ou 

em diferentes ambientes comunicativos que não são o profissional, tendem a se comunicar 

somente em Mandarim. Como usam o português somente para comercializar, esses 

imigrantes propendem a manter o mandarim e a resistir a forças que acarretariam no 

abandono de sua língua materna ou os fariam usar a língua portuguesa na maioria dos 

ambientes comunicativos ou os levariam a usá-la por completo no lugar do mandarim.  

O exemplo supracitado traz, mesmo que de maneira superficial, a possibilidade de 

afirmarmos que as características das redes sociais podem dizer muito sobre o grupo 

investigado. Nas palavras de Bortoni-Ricardo (2011, p. 99), “[...] o construto rede social, 

definido em termos epistêmicos e operacionais, fornece uma interpretação de 

comportamento linguístico consistente com dados primários observados”. Além disso, 

como afirma a mesma autora, a análise de redes contribui à elucidação de pormenores da 

variação linguística que passam sem serem notados em pesquisas sociolinguísticas de 

amplas proporções. Milroy (2003, p. 6) destaca que os variacionistas atraíram-se pela 

abordagem de investigação através da análise de redes sociais devido ao fato de que ela 

fornece uma série de técnicas e métodos para o estudo de grupos pequenos de falantes, 

sem discriminação social de qualquer natureza. Autores como Dabène e Moore (1995) 

citam em seus estudos que as redes sociais formadas por grupos de imigrantes funcionam 

como sistemas de suporte poderosos numa situação de integração num ambiente belicoso.  
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Gumperz (1982) investigou uma comunidade bilíngue (Eslovena/Alemã) na 

Áustria investigando um caso de mudança de situação de bilinguismo para uma situação 

monolíngue. Segundo esse autor, os indivíduos pertencentes a essa comunidade bilíngue 

– rural, simples e tradicional – formavam redes de tessitura miúda que ligavam seus 

membros em relações múltiplas. Esses membros interagiam entre si de maneira frequente, 

porém mudaram seu comportamento com a mudança econômica ocorrida na localidade. 

A construção de estradas, fábricas e os avanços econômicos na região, trouxeram turistas 

de diferentes lugares, culminando com o rompimento das redes estabelecidas pela 

população local. Outras redes comunicativas com diferentes características foram se 

configurando, resultando ao longo do tempo em mudanças linguísticas na comunidade 

bilíngue que aos poucos passava para uma situação monolíngue de acordo com a 

necessidade econômico-comunicativa local: os moradores desse local, a saber, o Vale do 

Gail, aos poucos foram abandonando o esloveno tradicional em função do Alemão que 

ganhou um status de mais prestígio com as mudanças ocorridas. Gumperz (1976) destaca 

que tais mudanças se deram mais pelo fato das relações interpessoais da comunidade 

terem se alterado do que em decorrência das mudanças ocorridas no âmbito 

extralinguístico.  Segundo Bortoni-Ricardo (2011, p. 100),  

 
[...] A abordagem da variação e mudança linguísticas, por meio da análise da 

rede de relações dos falantes, vem iluminando dois temas complexos em 

sociolinguística, a saber, o processo por meio do qual comunidades não 

monolíngues tenderão à diglossia estável ou ao deslocamento de uma 

variedade em favor da outra (FISHMAN, 1972; 1980) e o aparente paradoxo 

da manutenção de variedades não padrão nos repertórios de comunidades 

urbanas, apesar da influência normativa imensa da língua padrão.  

 

Gumperz (1976) ao analisar a mudança linguística no Vale do Gail, explicada 

anteriormente, destaca que a situação bilíngue da comunidade investigada permaneceu 

estável por muito tempo, passando a um estágio de alternância de códigos (code 

switching) e, posteriormente, o esloveno começa a desaparecer dando lugar ao alemão 

que possuía uma posição dominante devido aos interesses econômicos locais. Milroy 

(2003, p. 9) diz que “uma análise de redes pode ajudar a explicar não só a trajetória social 

de mudança de língua, mas padrões específicos do code switching”.  As mudanças do 

esloveno para o alemão, exemplificadas no caso acima do Vale do Gail, apresentavam-se 

na medida em que as características das redes sociais da comunidade dessa localidade 

foram mudando em decorrência das mudanças socioeconômicas apresentadas: “os 

processos de urbanização e industrialização podem contribuir para a dispersão de redes 
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tradicionais de tessitura miúda e consequentemente podem acelerar a padronização 

linguística” (MILROY, 1980, p. 185).  

Assim como afirma Bortoni-Ricardo (2014, p. 142) as investigações de 

Sociolinguística que utilizam o paradigma das redes sociais conseguem prover 

explicações mais pormenorizadas nas mudanças linguísticas no repertório dos falantes, 

pois, “a depender da conformação de suas redes, os indivíduos tendem a aderir a uma 

ideologia de status ou, alternativamente, a uma ideologia de lealdade ao grupo, inclusive 

aos seus modos de falar”.   

 

3.2 As redes sociais investigadas na Associação Nikkei 

 

Nesta subseção, dissertaremos sobre as redes sociais escolhidas para nossa 

investigação na Associação Nikkei do Rio de Janeiro. Destacamos que, para chegarmos 

às redes elegidas, fizemos algumas observações prévias nas atividades realizadas pela 

referida entidade. Através do trabalho de campo, chegamos às redes sociais que possuem 

o perfil necessário para nossa pesquisa: as compostas por nikkeis que têm residência fixa 

no Rio de Janeiro.  

A Associação Nikkei do Rio de Janeiro (Rio Nikkei) está localizada, atualmente, 

na Rua Cosme Velho, número 1166, no bairro Cosme Velho na cidade do Rio de Janeiro. 

Sua fundação ocorreu em 15 de julho de 1972 como resultado da preocupação das 

autoridades japonesas em promover o intercâmbio e a qualidade de vida dos japoneses 

residentes em território fluminense. O primeiro presidente da Associação foi o Senhor 

Hitoshi Fujihara e os principais objetivos da entidade são:  

 
[...] Promover a cultura do país oriental, divulgar os costumes e tradições do 

Japão, fazer o intercâmbio entre os países amigos, especialmente o Japão, além 

de ser um ponto de referência das comunidades nikkei da cidade do Rio de 

Janeiro.59   

 

A Associação Nikkei promove a cultura japonesa, bem como realiza atividades 

sociais voltadas para a integração da comunidade Nikkei local. Além disso, a instituição 

fomenta a integração da comunidade do Rio de Janeiro com a comunidade nikkei, 

possibilitando aos seus membros o contato com atividades diversas que oportunizam o 

aprendizado e a proximidade com a cultura nipônica.   

                                                           
59 Disponível em: <http://www.nikkeirj.com.br/index.asp?pg=perfil.asp>. Acesso em: 29 nov. 2015.  
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Entre as inúmeras atividades oferecidas pela Associação Nikkei, escolhemos 

nossas redes sociais, basicamente, no grupo que pratica o tênis de mesa, o taiko e na 

escola de língua japonesa: todos localizados dentro da referida entidade.  

O tênis de mesa surgiu na Inglaterra, no século XIX, e era denominado ping pong. 

Mais tarde, o esporte foi registrado como tênis de mesa na Europa. No Japão, a atividade 

é chamada de takkyu (卓球 ) e é muito popular entre os japoneses, bem como entre os 

chineses que o chamam de ping pang qiu. O referido esporte é praticado semanalmente 

pelos membros da Rio Nikkei todas as terças, das 20:00 às 22:00, e aos sábados das 8:00 

às 13:00.  

O taiko (太鼓) palavra que em japonês significa ‘tambor’ é uma atividade que 

reúne uma variedade de instrumentos de percussão japoneses. Essa atividade cultural é 

um estilo de tambor de origem japonesa: muitos afirmam que ele surgiu depois do contato 

dos japoneses com coreanos e chineses nos anos 300-900 d. C. A arte do taiko foi usada 

de diversas maneiras pelos japoneses ao longo da história de seu país: para a comunicação 

militar, cerimônias religiosas, comunicação entre os povos e festividades. Achados 

arqueológicos corroboram com a premissa de que o taiko já existia no arquipélago japonês 

desde o Período Kofun.60 As apresentações de taiko envolvem ritmo, técnica, a força 

empregada nos tambores, o movimento dos braços, bem como as roupas tradicionais 

usadas pelos instrumentistas. Cabe acrescentar que, essa arte chegou ao Brasil trazida 

pelos imigrantes japoneses. Seguem abaixo algumas imagens para ilustrar os tipos de 

tambores usados na apresentação de taiko, bem como as roupas típicas utilizadas pelos 

instrumentistas. 

  

                                                           
60 O Período Kofun (Kofun Jidai 古墳時代) foi uma era japonesa compreendida por volta de 250 a 538 d. 

C. A palavra kofun significa o tipo de túmulos que eram feitos para a classe dominante durante esse período. 

Muitos historiadores consideram essa era em conjunto com a era subsequente chamando-as de Período 

Yamato: “a história do Japão começa com a construção do império de Yamato e o surgimento da ideia da 

ancestralidade mítica comum criada para dar legitimidade ao trono imperial e a uma aristocracia fundiária 

que ora começam a dirigir o país” (SAKURAI, 2008, p. 67).   



75 

 

 

 

 

Figura 2 - grupo de taiko da Associação Nikkei do Rio de Janeiro61 

 

 

 

 

Figura 3- apresentação do grupo de taiko da Associação Nikkei do Rio de Janeiro 

 

 

 

 

 

 

                                                           
61 Imagens concedidas por Ricardo Borges, membro do grupo de taiko e associado da Nikkei Rio.  
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Figura 4- membros do grupo de taiko da Associação Nikkei do Rio de Janeiro 

 

 

A Escola Modelo de Língua Japonesa funciona também nas dependências da 

Associação Nikkei e possui cursos livres de japonês todos os sábados das 8:00 às 16:00 

horas e cursos regulares, durante a semana, destinados aos filhos de japoneses que 

trabalham no Brasil e possuem permanência temporária em nosso país. A Escola Modelo 

garante a essas crianças a continuidade de sua educação, mesmo vivendo em território 

estrangeiro. Cabe destacar que, os professores dessa escola são trazidos do Japão, bem 

como os materiais usados por eles com os alunos. Já os cursos de japonês que funcionam 

no sábado (onde escolhemos uma das três redes de nossa investigação), possuem 

professores em sua maioria brasileiros que cursam ou cursaram licenciatura de língua 

japonesa, muitos deles da UERJ e da UFRJ. Muitos dos alunos dos cursos de língua 

japonesa disponibilizado pela Escola da Associação Nikkei são brasileiros sem nenhuma 

descendência japonesa. Ficamos surpresos com o reduzido número de nikkeis que cursam 

o japonês e com o interesse dos não descendentes pelos cursos. Destacamos que, 

investigações futuras sobre representações linguísticas seriam de grande valia para 

entendermos o motivo da procura desses cursos pelos brasileiros e a escassa busca dos 

mesmos pelos nikkeis.  

Como afirmado anteriormente, além das atividades que descrevemos acima, a 

Associação Nikkei possui outras práticas diversas para seus associados, tais como o 

aikido (合気道 - arte marcial japonesa que busca a harmonia do Universo), badminton, 
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kendô (剣道 - que significa ‘caminho da espada’ e é considerada a esgrima japonesa), 

gueitebol, coral, majan (jogo parecido com o de cartas brasileiro, porém as cartas são 

desenhadas em pedras ou em plástico), Go (碁 - jogo de origem chinesa, muito difundido 

no Japão que consiste num tabuleiro de madeira com marcação quadriculada e pedras 

redondas pretas e brancas, lembrando um pouco o jogo de damas), ikebana (生け花 – 

literalmente significa ‘flores vivas’  e consiste na arte de arranjos florais), origami (折り

紙 – arte tradicional japonesa da dobradura de papel criando figuras diversas), oshi-ê (押

し絵 - quadros feitos com retalhos e materiais que permitam dar uma textura alto-relevo 

nas imagens) e o sumô (相撲 – luta tradicional japonesa que acontece dentro de um 

círculo onde os participantes devem tentar derrubar o adversário ou fazê-lo pisar fora do 

círculo). O quadro que segue apresenta as atividades da referida Associação, os dias da 

semana, horários que elas acontecem, seus responsáveis e foi traçado com base na tabela 

de horários das atividades da própria entidade – quadro que serviu de base para nossa 

observação e escolha das redes investigadas:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 

 

 

 

Quadro 4 – Atividades da Associação Nikkei do Rio de Janeiro no ano de 2015 

ATIVIDADE DIA DA SEMANA HORÁRIO RESPONSÁVEL 

Língua japonesa 

5ª Feira 

6ª Feira 

Sábado 

19:30 – 21:00 

19:30 – 21:00 

08:00 – 16:00 

Kuhihara 

Aikido 

3ª Feira 

5ª Feira 

Sábado 

7:00 – 8:30 

7:00 – 8:30 

7:00 – 10:00 

Cláudio 

Badminton 

2ª Feira 

4ª Feira 

5ª Feira 

6ª Feira 

18:00 – 23:00 

20:30 – 23:00 

18:00 – 23:00 

20:30 – 23:00 

Walter 

Tênis de mesa 
3ª Feira 

Sábado 

20:00 – 22:00 

14:00 – 19:00 
Hiro Kubo 

Kendô 

4ª Feira 

6ª Feira 

Sábado 

Domingo 

18:30 – 20:30 

18:30 – 20:30 

8:00 – 13:00 

8:00 – 13:00 

Leonardo Sasada 

Sato 

Gueitebol 

Dias úteis 

Sábado 

Domingo 

7:00 – 10:00 

7:00 – 11:00 

7:00 – 11:00 

Minoru 

Taiko 

3ª Feira 

5ª Feira 

Sábado 

19:00 – 21:00 

19:30 – 21:30 

12:30 – 20:00 

Yoshie Nakamura 

Coral Sábado 14:00 – 17:00 Harumi 

Majan 4ª Feira 19:00 – 23:00 Eduardo 

Gô Sábado 8:00 – 12:00 Tony 

Ikebana 
3º Sábado de Cada 

mês 
10:00 – 12:00 Noemi 

Origami Um sábado 9:00 – 12:00 Bruno Ferraz 

Oshi-ê Um sábado 8:30 – 12:00 Tomo Ishibashi 

Sumô Domingo 10:00 – 12:00 Daniel 

 

Através das observações realizadas na comunidade nikkei da Associação, 

pudemos fazer nosso recorte e escolher as três redes sociais para a aplicação dos 

questionários e observações mais pormenorizadas. Escolhemos redes sociais inseridas na 

Escola Modelo, no grupo de taiko e no grupo que treina tênis de mesa. Distribuímos os 

questionários para todos os indivíduos que quiseram participar da pesquisa, porém que se 

enquadravam nas características que necessitávamos: ser nikkei ou japonês com 

residência fixa na cidade do Rio de Janeiro, com idade igual ou superior a 18 anos. 

Salientamos que, escolhemos essa idade levando em conta o fato de que investigamos os 

domínios de bilingualidade dos indivíduos escolhidos no momento atual e não ao longo 

do decorrer de vida desses sujeitos como o fez Savedra (1994) em sua tese de doutorado 
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intitulada “Bilinguismo e bilingualidade: o tempo passado no discurso em língua 

portuguesa e alemã”, UFRJ, Rio de Janeiro. Dissertaremos a respeito dos detalhes mais 

precisos sobre os informantes escolhidos para nossa análise no subcapítulo seguinte.       

 

3.3 Informantes 

 

Participaram de nossa pesquisa 15 nikkeis membros da Associação Nikkei do Rio 

de Janeiro, inseridos nas 3 redes sociais identificadas através de nossa observação de 

campo, a saber: 5 sujeitos de cada uma das redes escolhidas.  

A fim de garantir o anonimato da identidade dos informantes, como orienta o 

TCLE (Termo de Consentimento Livre e Esclarecido),62 usaremos, em nossa pesquisa, 

uma sigla para cada um desses sujeitos de acordo com a rede social que fazem parte.   

Na rede social identificada no grupo que pratica o tênis de mesa, classificaremos 

cada um dos informantes pela sigla ‘TM’ que significa o nome da rede, mais o número 

do questionário respondido por esse indivíduo, compreendido de 1 a 5, ou seja, a 

quantidade de questionários distribuídos em cada rede. Assim teremos nesse grupo os 

seguintes informantes: TM1, TM2, TM3, TM4 e TM5. 

Na rede identificada na Escola Modelo de Língua Japonesa da entidade 

investigada, categorizaremos os sujeitos participantes pela sigla ‘E’ que marca a rede 

social escolar, acrescentada do número correspondente ao questionário respondido, ou 

seja, nesse grupo teremos os informantes E1, E2, E3, E4 e E5.  

Já na última rede escolhida, a rede social inserida no grupo de Taiko, 

identificaremos a referida rede pela sigla ‘T’ e, da mesma forma, pelo número do 

questionário respondido de 1 a 5, tendo assim os seguintes informantes: T1, T2, T3, T4 e 

T5.   

Destacamos que, além dos 15 questionários respondidos e utilizados nesse 

trabalho, foram distribuídos, também, mais 7 questionários que não foram devolvidos ao 

pesquisador: 5 questionários na rede social do grupo que se encontra para praticar a arte 

do oshi-ê e mais 2 questionários solicitados por membros do grupo do taiko. Apesar de 

delimitarmos 5 questionários para cada rede social, quando solicitados, distribuímos 

questionários para aqueles indivíduos que pro-ativamente pediram para participar da 

pesquisa. Contudo, esses questionários não foram devolvidos ao pesquisador.  

                                                           
62 O TCLE usado em nossa investigação, assinado pelos informantes de nossa pesquisa, foi enviado para 

nós pela equipe do Comitê de Ética que analisou e aprovou nosso projeto através da Plataforma Brasil.  
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O quadro abaixo resume as redes sociais identificadas na Associação Nikkei e 

usadas em nossa investigação, bem como os informantes que responderam aos 

questionários e, também, fazem parte integrante de nossa observação de campo nesses 

grupos investigados:  

 
Quadro 5 – Redes sociais investigadas na Associação Nikkei 

Rede social: 

Tênis de mesa 

Rede social: 

Escola modelo 

Rede social: 

Taiko 

Informante: TM1 Informante: E1 Informante: T1 

Informante: TM2 Informante: E2 Informante: T2 

Informante: TM3 Informante: E3 Informante: T3 

Informante: TM4 Informante: E4 Informante: T4 

Informante: TM5 Informante: E5 Informante: T5 

 

Dissertaremos, de maneira compendiada, sobre o perfil geral dos informantes que 

participam de nossa investigação, levando em conta as variáveis relevantes para nossa 

análise no capítulo 4.  

Quanto ao gênero, 7 dos informantes são do sexo feminino (47%) e 8 do sexo 

masculino (53%), como ilustra o gráfico a seguir:  

 

Gráfico 1 - Gênero dos informantes 

 

 

Sobre a variável sexo/gênero na pesquisa sociolinguística, Coelho et al. (2015, p. 

44) destacam que “quanto à variação social relacionada ao sexo/gênero dos informantes, 

47%
53%

SEXO

Feminino

Masculino
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alguns estudos mostram que as mulheres são mais conservadoras do que os homens: em 

geral, elas preferem usar as variantes valorizadas socialmente”. Na língua japonesa isso 

se dá de maneira bem clara e intensa: a diferença de gênero é marcada de forma evidente 

na língua falada pelos japoneses. Homens e mulheres usam chegam a usar as formas 

verbais de maneiras distintas, demarcando em sua fala traços do gênero ao qual pertencem 

ou identificam-se. Essas diferenças no falar entre ambos os sexos não ocorrem somente 

na língua japonesa: “o comportamento conservador é muitas vezes espelho da história 

particular e das histórias culturais das diferentes regiões” (COELHO et al. 2015, p. 44).  

A correlação entre fatores linguísticos, como a variação linguística, e a faixa etária 

dos falantes, tem despertado a atenção de muitos sociolinguistas no mundo todo. Em 

nossa pesquisa, entre os informantes, 5 estão na faixa etária entre 40 a 50 anos (33%), 

enquanto 4 possuem idade acima dos 60 anos (27%). Já na faixa etária dos 30 aos 40 anos, 

encontramos 3 informantes (20%) e apenas 1 deles entre 20 a 30 anos (7%), como ilustra 

o gráfico abaixo:  

 

Gráfico 2 – Faixa etária dos informantes 

 

 

Além da faixa etária, porém ainda relacionado à idade dos informantes, 

destacamos que, quando investigamos nikkeis, ou seja, japoneses e seus descendentes que 

vivem fora do Japão, a variável ‘geração’ também constitui-se num dado relevante para 

entendermos alguns processos linguístico-culturais relacionados a esses sujeitos. Na 

linguagem da área, chamamos o nikkei de primeira geração de issei e o de segunda 

geração de nissei. Já os indivíduos de terceira e quarta geração são denominados, 

respectivamente, sanssei e ionssei. Entre os informantes de nossa pesquisa, 2 deles são 

isseis (8%), 8 são nisseis (53%) e 5 deles são sansseis (33%), como exemplifica o gráfico 

que segue:  
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Gráfico 3 – Geração dos informantes 

 

 

A fim de deixarmos mais clara a relação existente entre as gerações dos nikkeis e 

os fatores linguísticos relevantes à nossa investigação, acrescentamos que, os isseis são 

os japoneses que saíram do Japão e vieram para nosso país como imigrantes e aqui se 

estabeleceram. Muitos deles, chagaram ainda muito novos no território brasileiro, fugindo 

das más condições de vida e trabalho de seu país de origem, devido ao declínio do 

xogunato, a ascensão da industrialização e aos problemas ocasionados pelo crescimento 

das indústrias. Os nisseis, nikkeis de segunda geração, são os filhos desses japoneses de 

primeira geração que se estabeleceram fora do Japão. Segundo Izumi (1973) as mudanças 

de gerações entre os japoneses atestam, claramente, as diferenças evidentes entre o modo 

de viver desses nikkeis. Não somente as diferenças culturais são exacerbantes, bem como 

as diferenças relacionadas ao uso da língua japonesa, uma vez que, diferentes gerações 

possuem diferentes representações acerca das línguas que utilizam nos diferentes 

ambientes comunicativos nos quais estão inseridos. Na análise realizada no capítulo 4 

deste trabalho, citaremos, mais pormenorizadamente, essas relações estabelecidas entre 

diferentes gerações e o perfil linguístico dos informantes.  

Outra variável também é importante para a pesquisa sociolinguística: a 

escolaridade. Em relação à escolaridade dos informantes, 12 deles possuem curso 

superior completo (80%) e 3 deles possuem até o Ensino Médio completo (20%). Além 

disso, cabe destacar que, 2 dos informantes realizaram seus cursos de nível superior em 

universidades japonesas. O gráfico abaixo ilustra a escolaridade dos informantes:  

 

Gráfico 4 – Escolaridade dos informantes 
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A variável escolaridade também é relevante para a análise dos dados e para os 

objetivos da pesquisa, uma vez que, ela poderá estar intrinsecamente relacionada ao 

aprendizado das línguas portuguesa e japonesa, bem como permitir ao pesquisador 

relacionar o perfil linguístico dos indivíduos ao contato com as línguas envolvidas, 

também no ambiente escolar. A capacidade da escrita, por exemplo, fator não investigado 

em nossa pesquisa, possui relação intrínseca à escolaridade, pois, de modo geral, 

indivíduos que possuem baixo nível de escolaridade, demonstram, na maioria dos casos, 

baixa proficiência na escrita.  O alto nível de escolaridade dos indivíduos investigados 

chamou nossa atenção, pois, percebemos uma preocupação nas diferentes gerações dos 

nikkeis em adquirir conhecimento e possuir uma boa educação escolar. Segundo Schaden 

(1973) os imigrantes japoneses sabiam que a melhor maneira de garantir aos seus 

familiares/descendentes melhores condições de vida e crescimento econômico, seria 

através de uma boa educação escolar. Eles não incentivavam os filhos a estudar para sair 

do meio rural, mas sim, para adquirir mais conhecimento, trazendo técnicas que 

desenvolvessem a produção. Mas também, viam na escolaridade uma maneira de lograr 

respeito e credibilidade por parte dos brasileiros.  Quanto os aspectos sociolinguísticos 

relacionados à escolaridade, Coelho et al. (2015, p. 41) destacam que, quanto mais 

escolarizados forem os sujeitos investigados, menos eles tenderão a produzir formas que 

são típicas de falantes que possuem baixo nível de escolaridade, devido ao fato de que, 

esses indivíduos com maior grau de escolaridade têm ou tiveram “um contato maior com 

a cultura letrada e com o uso das variedades cultas da língua”.   

Cabe acrescentar que, também é importante salientar o local de nascimento dos 

informantes para entendermos, em certa medida, o contexto imigratório no qual eles estão 

inseridos. Além disso, o local ou locais onde viveram até o presente momento, 

20%

80%
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caracteriza-se como uma informação relevante para entendermos também, em certa 

medida, o contexto emigratório desses nikkeis.  Todos os 15 informantes vivem, 

atualmente, na cidade do Rio de Janeiro – esse foi um dos critérios para nossa escolha 

dos indivíduos que participaram de nossa pesquisa. Desse montante, 10 informantes 

(67%) declararam que já viveram em outras cidades além do Rio de Janeiro, entre elas 

Manaus, São Paulo, Campo Grande, Brasília, Campinas, Terenos e Aquidauana. Desses 

10 sujeitos, 6 já viveram em outros países, sendo que 4 deles já viveram no Japão por 

algum período de tempo de suas vidas. Cabe acrescentar que, 1 informante (6%) do total 

de 15 não declarou se já viveu em algum outro lugar, deixando o campo de preenchimento 

da resposta vazio. Os outros 4 informantes (27%) do total declararam que sempre viveram 

no Rio de Janeiro, mesmo que seu local de nascimento tenha sido outra cidade. Dos 

gráficos que seguem abaixo, o primeiro ilustra os informantes que já viveram fora do Rio 

de Janeiro, os que sempre viveram na referida cidade e o informante que não respondeu 

a questão. O segundo gráfico ilustra o montante de informantes que já viveu no exterior, 

com destaque naqueles que já viveram no Japão:  

 

Gráfico 5 – Nikkeis que viveram em outras cidades 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6 – informantes que já viveram no exterior 

67%

27%

6%

NIKKEIS QUE VIVERAM EM OUTRAS 
CIDADES ALÉM DO RIO DE JANEIRO

Outras cidades

somente no Rio

Não responderam



85 

 

 

 

 
 

 

Em relação aos informantes que já viveram no Japão, acreditamos ser relevante 

destacar a quantidade de tempo que cada um deles permaneceu no país nipônico, já que 

essa estadia no referido país poderá ter relação ao perfil linguístico desses sujeitos. Dos 4 

informantes que declararam ter vivido no Japão, 1 viveu por 12 anos, 1 por 2 anos e 10 

meses, e os outros 2 informantes não declararam por quanto tempo residiram no país 

nipônico. 

Destacamos que, as variáveis levantadas possuem sua relevância para o estudo 

realizado nas redes sociais, contudo entendemos que, há muito mais em jogo ao 

analisarmos o perfil sociolinguístico de uma rede comunicativa. As informações 

levantadas nesse capítulo servir-nos-ão de base para a análise porvindoura, constante no 

capítulo 4 deste trabalho.   

 

3.4 Instrumentos de pesquisa 

 

A pesquisa realizada é de cunho qualitativo e de base etnográfica – uma 

investigação exploratória através da qual buscamos nos aprofundar em casos e 

acontecimentos, descrevendo e analisando os eventos de acordo com os objetivos da 

pesquisa.  Mais precisamente, nossa investigação é qualitativa do tipo exploratória com 

aplicação de questionário e observação de campo com registro de informações em diário 

de campo.  

Segundo Hudelson (1994) a pesquisa qualitativa é maleável e interativa e não se 

limita a questões pré-definidas, pois, trabalha dentro da ideia de interatividade. Nesse tipo 
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de investigação há um destaque no processo holístico, ou seja, na visão global do objeto 

de pesquisa e na integração de seus processos.  

A importância da observação na pesquisa qualitativa se dá pela premissa de que o 

pesquisador necessita obter provas a respeito dos objetos observáveis que os indivíduos 

investigados, muitas vezes, não possuem consciência. A observação permite ao 

pesquisador perceber fenômenos não previstos e, ao mesmo tempo, levantar questões 

pertinentes aos objetivos da investigação. Além disso, através da análise feita durante a 

pesquisa de campo, o investigador poderá desenredar questões relacionadas ao tema 

investigado que poderão resultar em pesquisas porvindouras. Marconi e Lakatos (2003, 

p. 190) afirmam que a observação é  

 
[...] Uma técnica de coleta de dados para conseguir informações e utiliza os 

sentidos na obtenção de determinados aspectos da realidade. Não consiste 

apenas em ver e ouvir, mas também em examinar fatos ou fenômenos que se 

desejam estudar. 

 

A observação de campo pode ser ‘estruturada’ ou ‘não estruturada’. A primeira se 

dá mediante “condições controladas para responder a questões específicas” e a segunda é 

realizada “sem planejamento e sem controle anteriormente elaborados, como decorrência 

de fenômenos que surgem de imprevisto” (SANCHEZ, 2008). 63  Nossa observação 

realizada foi do tipo ‘não estruturada’, constituindo-se como o primeiro passo de nossa 

investigação, já que nosso trabalho de campo iniciou-se com a observação de campo para 

a escolha das redes sociais e dos sujeitos que investigamos.  

Para colhermos os dados utilizados em nossa pesquisa, usamos, principalmente o 

instrumento de investigação denominado questionário. Segundo Gil (2002, p. 115) “por 

questionário entende-se um conjunto de questões que são respondidas por escrito pelo 

pesquisado”. Marconi e Larkatos (2003, p. 201-202 apud BARROSO, 2012), ao tratar 

das vantagens da utilização do questionário nas pesquisas qualitativas, citam que esse 

instrumento de investigação: 

 
[...] 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; 

                                                           
63 Trecho extraído de “Instrumentos da pesquisa em educação”, autora Sandra Sanchez, disponível em 

www.ia.ufrrj.br/ppgea/conteudo/conteudo-2008-2/4SF/G.ppt, acesso em 06 de dezembro de 2015.  
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obtém respostas que materialmente seriam inacessíveis (MARCONI & 

LARKATOS, 2003, p. 201-202 apud BARROSO, 2012.  

 

Para facilitar o acesso às perguntas e informações contidas no questionário, 

fizemos a versão64 do referido instrumento de pesquisa para a língua japonesa, uma vez 

que, nosso cenário de investigação é um cenário bilíngue de contexto imigratório.  

O questionário aplicado encontra-se na parte ‘anexos’ desse trabalho. Destacamos 

que, o referido instrumento contém perguntas objetivas, ou seja, que possuem opções para 

marcação, e questões subjetivas ou abertas onde o participante terá a liberdade de escrever 

o que deseja. A finalidade das perguntas abertas é justamente tentar perceber fatores 

relevantes para os propósitos de nosso estudo, entre eles em qual língua cada sujeito 

respondeu às perguntas, uma vez que, como dito anteriormente, o questionário é bilíngue 

(japonês/português), permitindo ao investigado respondê-lo na língua que deseja ou em 

ambas as línguas.  

Também utilizamos em nossa tarefa investigatória na Associação Nikkei o diário 

de campo: um instrumento de pesquisa que auxilia no entendimento do objeto de 

investigação em suas variadas dimensões e relações.  Para Araújo et al. (2013), o caderno 

de notas (diário de campo) possibilita ao pesquisador registrar “(...) as conversas 

informais, observações do comportamento durante as falas, manifestações dos 

interlocutores quanto aos vários pontos investigados e ainda suas impressões pessoais, 

que podem modificar-se com o decorrer do tempo” (p. 54). Além disso, esse instrumento 

possibilita ao pesquisador tomar notas sobre os insights durante a observação, responder 

às ideias prévias formuladas sobre o objeto de investigação e refletir sobre as bases 

empíricas levantadas (ARAÚJO et al. 2003, p. 60).  

Nosso diário de campo foi realizado com o intuito de anotarmos informações 

interessantes e pertinentes ao nosso estudo. Pretendemos, através desse instrumento de 

investigação, acrescentar a nosso trabalho, referências relevantes, verificadas durante o 

processo de observação em campo. Se utilizássemos somente o questionário aplicado, 

estaríamos desperdiçando acontecimentos proveitosos para nosso estudo e que, 

notoriamente, mereceriam menção. Além disso, as anotações realizadas no diário de 

campo poderão servir de base para pesquisas futuras, uma vez que, não é possível 

                                                           
64 Salientamos que a versão do questionário sociolinguístico para a língua japonesa foi realizada por 

Marcionilo Euro Carlos Neto, com a revisão de Rin Kariyasu e Ikushi Hoshikawa: ambos estudantes 

japoneses da KUIS – Kanda University of International Studies, Japão, Chiba (神田外語大学).  
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investigar em um único trabalho os diversos objetos de estudo que irrompem numa 

pesquisa descritiva com trabalho de campo.   
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 
 

Neste capítulo, analisaremos os dados coletados em nosso trabalho de campo na 

Associação Nikkei do Rio de Janeiro, destacando, principalmente, os elementos relacionados 

aos objetivos de nossa pesquisa: identificar os domínios de bilingualidade 65  dos nikkeis 

inseridos nas redes sociais escolhidas para nossa investigação. Ressaltamos que, além de 

dissertar sobre esses domínios de bilingualidade, detectados através do uso individual 

linguístico e identificados pelo contexto de aquisição das línguas e pelo uso funcional variado 

em diferentes ambientes comunicativos (SAVEDRA, 2009, p. 128-129) no momento atual da 

vida dos informantes, evidenciaremos, também, algumas constatações e informações relevantes, 

depreendidas através de nossa observação na comunidade nipônica e anotadas em nosso diário 

de campo.  

 

4.1 Rede social 1: tênis de mesa  

 

Discorreremos sobre os 5 cinco informantes que participaram de nossa investigação na 

rede social denominada ‘tênis de mesa’, analisando os dados relevantes à nossa pesquisa de 

acordo com o questionário sociolinguístico respondido por eles, bem como através das 

observações de campo realizadas pelo pesquisador.   

Evidenciamos que, no grupo de associados que praticam o tênis de mesa, percebemos 

que praticamente todos são nikkeis, ou seja, em nossas observações não identificamos 

brasileiros não descendentes de japoneses realizando a referida atividade. Como resultado disso, 

foi mais simples conseguir selecionar o número de informantes desejado nesse grupo. Além 

disso, todos os sujeitos selecionados nesse grupo possuem mais de 40 anos, ou seja, não havia 

indivíduos mais jovens durante nosso trabalho de campo nessa rede. Nas outras duas redes 

sociais investigadas também não há nikkeis de quarta geração, uma vez que, nosso recorte para 

selecionar os sujeitos usou como padrão indivíduos com idade igual ou superior a 18 anos, 

evitando uma burocracia maior em relação ao preenchimento do TCLE.   

Na rede tênis de mesa, participaram de nossa investigação: 3 homens (60%) e 2 

mulheres (40%); 3 nisseis (60%) e 2 sansseis (40%); 4 indivíduos com nível superior completo 

(80%) e 1 com o ensino médio completo (20%). Os gráficos que seguem ilustram essas 

variáveis dessa rede social:  

                                                           
65 Para maiores detalhes sobre esses domínios, ver no capítulo 2 deste trabalho o subcapítulo 2.2.2, intitulado 

“Bilinguismo e bilingualidade: uma proposta de análise no caráter dinâmico da situação bilíngue”.   
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Gráfico 7 – Faixa etária dos informantes da rede social 1 

 

 

Gráfico 8 – Geração dos informantes da rede social 1 
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Gráfico 9 – Escolaridade dos informantes da rede social 1 

 

 

4.1.1 Informante TM1  

 

O informante denominado TM1 pertence ao sexo feminino, se encontra na faixa etária 

entre 40 a 50 anos, possui ensino superior completo e é nissei, ou seja, filho de japoneses ou 

nikkei de segunda geração.  

Sobre o domínio de bilingualidade identificado pelo contexto de aquisição das línguas 

japonesa e portuguesa, o informante supracitado declara que começou a aprender português 

desde os 3 anos e o japonês desde os 6 anos, ou seja, ambas as línguas antes da fase maturacional 

da linguagem. Com base no contexto de aquisição linguística, classificamos esse sujeito como 

segue:  

 

Quadro 6 – Contexto de aquisição de línguas de TM1 

CONTEXTO DE AQUISIÇÃO DAS LÍNGUAS PORTUGUESA E JAPONESA 

TM1: L1 + L2 

 

O informante TM1 foi categorizado da maneira acima, pois, a primeira língua que 

começa a aprender é o português e, mais tarde, inicia o aprendizado do japonês, ou seja, após 

já ter começado a aprender a L1, mas antes de completar a fase maturacional da linguagem. 

Cabe destacar que TM1 aprende a língua japonesa na escola e sobre sua competência linguística 

atual em relação à essa língua afirma que não fala “nada”, mas entende um pouco, lê um pouco 

e escreve um pouco, como ilustra o quadro abaixo:  
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Quadro 7 – competência linguística de TM1 em língua japonesa 

COMPETÊNCIA LINGUÍSTICA EM LÍNGUA JAPONESA 

Fala Nada 

Compreensão Pouco 

Leitura Pouco 

Escrita Pouco 

 

Quanto à competência linguística em língua portuguesa, TM1 declara que fala, entende, 

lê e escreve muito bem o português, como representado a seguir: 

 

Quadro 8– competência linguística de TM1 em língua portuguesa 

COMPETÊNCIA LINGUÍSTICA EM LÍNGUA PORTUGUESA 

Fala Muito bem 

Compreensão Muito bem 

Leitura Muito bem 

Escrita Muito bem 

 

O contexto do uso funcional linguístico por ambientes comunicativos de TM1, no 

momento atual, revela que, apesar do informante declarar que não “fala nada de japonês”, no 

contexto familiar ele convive numa situação em que ambas as línguas são usadas: o português 

e o japonês. O referido informante declara que, nesse ambiente comunicativo, seu pai utiliza 

mais a língua japonesa do que a portuguesa, contudo também fala português com menos 

frequência do que o japonês. Já sua mãe utiliza mais aquela língua do que essa, não deixando 

de usar ambas as línguas para comunicar-se. Os avós paternos do informante falam apenas o 

japonês, assim como a avó materna. Porém o avô materno fala mais a língua japonesa e, às 

vezes, usa o português para comunicação. A tabela que segue ilustra, de maneira mais clara, a 

situação de uso funcional linguístico no ambiente familiar de TM1:  
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Quadro 9 – Uso funcional linguístico dos familiares de TM1 

USO FUNCIONAL LINGUÍSTICO PELOS FAMILIARES: 

AMBIENTE FAMILIAR 

Sujeitos inseridos no 

domínio familiar 

Língua mais usada por 

esses sujeitos 

Língua menos usada por 

esses sujeitos66 

Pai Japonês Português 

Mãe Português Japonês 

Avó paterna Japonês X 

Avô paterno Japonês X 

Avó materna Japonês X 

Avô materno Japonês Português 

Irmãos X Português 

 

Ainda no domínio familiar e sobre o uso linguístico, TM1 afirma que com o marido, pai, 

mãe, avós paternos e maternos, sogro e sogra somente fala em português. O informante destaca 

que não possui filhos.  

Nos domínios de uso funcional social, profissional e específico na Associação Nikkei, 

o informante declara que usa somente a língua portuguesa para se comunicar. Somente no 

domínio escolar, com o professor de língua japonesa, que TM1 diz usar o japonês para 

comunicar-se. Já com os colegas e funcionários, no mesmo domínio, TM1 usa somente a língua 

portuguesa.  

Os gráficos que seguem ilustram o uso funcional linguístico por ambientes 

comunicativos desse informante. Seguindo o modelo respondido no questionário 

sociolinguístico, usamos como base para construir os gráficos a quantidade de símbolos + 

utilizados pelos informantes ao responder sobre o uso das línguas nos ambientes comunicativos. 

No referido questionário, quando o indivíduo investigado desenha três símbolos +++ significa 

que ele usa “apenas” a língua escrita acima do campo preenchido. Quando ele escreve dois 

símbolos ++, significa que usa “frequentemente” a língua apontada acima do campo de 

preenchimento, subentendendo que, além dela, também utiliza outra língua para a comunicação. 

Quando o informante grafa apenas um símbolo +, ele declara que fala a língua demarcada “às 

vezes” e, quando deixa o campo de preenchimento em branco, admite que não fala a língua 

                                                           
66 Destacamos que, quando houver um X nessa coluna, significa que não há uma língua menos usada pelo sujeito 

em questão, e sim apenas uma língua que esse indivíduo utiliza, constante na coluna ‘língua mais usada por esses 

sujeitos’. 
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desse campo de resposta. Com base nesses dados, nos gráficos que seguem, demos os seguintes 

valores para cada situação de uso linguístico, como descrito na tabela abaixo67:  

 
Tabela 1- Frequência de uso das línguas japonesa e portuguesa: dados para a construção dos gráficos.68  

Frequência de uso das línguas japonesa e portuguesa Valor estabelecido para a 

construção dos gráficos 

+++ Apenas  3 

++ Frequentemente  2 

+ Às vezes 1 

Não marcou nada Nunca uso 0 

 

Os gráficos a seguir, ilustram o uso funcional linguístico de TM1 nos ambientes 

comunicativos investigados em nossa pesquisa:  

 
Gráfico 10 – Uso funcional linguístico de TM1: domínio familiar 

 

  

                                                           
67  Para maiores detalhes sobre o campo de preenchimento da frequência de uso das línguas nos diferentes 

ambientes comunicativos pelos informantes, ver páginas 5, 6 e 7 do questionário sociolinguístico na parte “Anexos” 

dessa dissertação.  
68 Dados estabelecidos para a construção de todos os gráficos que ilustram o uso funcional linguístico, nos 

diferentes domínios comunicativos, de todos os informantes analisados neste capítulo.  
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Gráfico 11 – Uso funcional linguístico de TM1: domínio social 

 

 

 

 

Gráfico 12 – Uso funcional linguístico de TM1: domínio profissional 
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Gráfico 13 – Uso funcional linguístico de TM1: domínio específico de uso na Associação Nikkei 

 

 

 

Gráfico 14 – Uso funcional linguístico de TM1: domínio escolar 
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também escuta o japonês, uma vez que, há membros do grupo familiar que somente se 

comunicam usando a língua japonesa. Isso certifica a afirmação de Savedra (2009) e de García 

(2009) de que o bilinguismo é um fenômeno relativo e suas situações são fluidas, exigindo que 

consideremos a condição particular de cada indivíduo bilíngue de maneira dinâmica: “esta 

condição, estabelecida pelos diferentes contextos de aquisição e domínios funcionais de uso 

linguístico não é estável” (SAVEDRA op. cit. p. 137).   

TM1 declara que sua mãe utiliza mais o português do que o japonês no ambiente familiar. 

Mas, deixa claro que sua genitora também faz uso da língua japonesa no referido ambiente. 

Além disso, seu pai e seu avô materno também utilizam ambas as línguas em questão, apesar 

de usá-las com frequências diferentes.  

A análise dos domínios de uso funcional linguístico de TM1 atestam que, apesar desse 

informante praticamente não falar a língua japonesa para a comunicação nos diferentes 

ambientes comunicativos (salvo no ambiente escolar com o professor de japonês), os dados 

colhidos atestam que esse sujeito também se comunica através da língua japonesa: apesar de 

não falá-la, a compreende e precisa compreendê-la em algumas situações comunicativas: no 

ambiente familiar, ao conversar com seus familiares e no ambiente escolar, durante as aulas de 

japonês. Ota (2009) cita que, no ambiente familiar, o uso da língua japonesa adquiriu traços 

linguísticos peculiares devido ao contato com a língua portuguesa: além dos empréstimos 

lexicais do português, os nikkeis, principalmente de primeira geração, tendem a apagar traços 

marcantes da língua japonesa como diferenças na oralidade que marcam formalidade, gênero e 

região de origem do imigrante. Isso facilitaria a comunicação oral entre as diferentes gerações, 

mesmo que nem todos, no referido ambiente, falem ambas as línguas em questão. Os nikkeis 

no Brasil, então, adquiriram um caráter peculiar em sua comunicação, levando-nos a indagar: 

como um sujeito fala em japonês, o outro responde em português e eles se entendem? Seria isso 

realmente possível? A resposta é simples: sim. O bilinguismo deve ser entendido e estudado 

em seu caráter dinâmico, pois, considerar somente como bilíngue o indivíduo que possui 

competência linguística igual e nativa em ambas as línguas (muitas vezes chamados de 

“fluentes” nas duas línguas), excluiria e maioria dos casos, incluindo os mais curiosos para os 

pesquisadores (SAVEDRA op. cit.).    

Assim como atesta Savedra (op. cit. p. 128), o contexto de aquisição das línguas não é 

imutável: ele muda como resultado da variabilidade do uso funcional das línguas ao longo da 

vida dos indivíduos, podendo chegar numa situação de domínio de uma das línguas em relação 

à outra. Por isso, a referida autora destaca que ao analisarmos a “produção discursiva de um 

indivíduo bilíngue devemos identificar seu estágio de bilingualidade no momento da 
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enunciação”. Dessa maneira, podemos afirmar que, no momento atual, o uso de língua de TM1 

nos ambientes comunicativos analisados apresentam uma situação de domínio da língua 

portuguesa (93,54%) em relação à língua japonesa (6,46%), já que o informante somente usa 

a língua japonesa no ambiente escolar, apenas com o professor. Os gráficos que seguem 

mostram a porcentagem de uso das línguas japonesas e portuguesa, nos ambientes 

comunicativos e sujeitos inseridos nesses ambientes, como delimitados por nós no questionário 

aplicado. Para a construção do gráfico, usamos como base o número de situações inseridas nos 

ambientes comunicativos, fazendo a porcentagem de uso de cada língua em cada uma dessas 

situações dentro dos domínios propostos. Para analisarmos o domínio de uso/dominância69 de 

uso de uma língua sobre a outra, fazemos a média aritmética da utilização das línguas em 

questão nos 5 ambientes comunicativos investigados.  

TM1, nesse caso, usa a língua japonesa somente no domínio escolar na situação “com o 

professor”, dentro de 3 diferentes situações inseridas nesse ambiente comunicativo: uso das 

línguas em questão com os colegas, com os funcionários e com o professor. Dessa forma, dentro 

desse domínio e dessas situações inseridas nesse ambiente, a porcentagem de uso da língua 

japonesa por TM1 é de 33,3% e da língua portuguesa de 66,7%, como ilustrado abaixo. Nos 

outros ambientes comunicativos a porcentagem de uso do japonês é 0% em relação a 100% do 

português e também 0% de uso de outras línguas além dessas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
69 Usaremos em nosso trabalho o termo “dominância de uso” como um sinônimo de “domínio de uso”, proposto 

por Savedra (2009), evitando confusões com a palavra “domínio” no sentido de “ambientes comunicativos”. Assim, 

quando usamos “domínio”, referimo-nos aos ambientes comunicativos investigados e, quando dizemos 

“dominância”, queremos fazer referência ao uso mais numeroso de uma língua em relação à outra de acordo com 

o resultado da análise dos dados contidos no questionário sociolinguístico que utilizamos.    
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Gráfico 15 – Uso funcional linguístico de TM1 em todos os domínios investigados 

 

 

4.1.2 Informante TM2 

 

O informante TM2 pertence ao sexo masculino, encontra-se na faixa etária entre 20 a 

30 anos, possui o ensino médio completo e pertence à segunda geração de nikkeis, ou seja, 

nissei.   

No domínio de bilingualidade identificado pelo contexto de aquisição das línguas 

japonesa e portuguesa, classificamos TM2 como segue, no quadro abaixo, uma vez que, o 

referido informante começa a aprender a língua japonesa com 8 anos de idade, após o 

aprendizado da língua portuguesa, ou seja, aprende sua segunda língua antes da fase 

maturacional da linguagem ter se completado na primeira língua:  

 

Quadro 10 – Contexto de aquisição das línguas de TM2 

CONTEXTO DE AQUISIÇÃO DAS LÍNGUAS PORTUGUESA E JAPONESA 

TM2: L1 + L2 

 

TM2 afirma que fala e entende japonês muito bem, porém em relação à leitura e escrita 

em língua japonesa esse informante declara que sabe muito pouco, destacando que somente 

domina os caracteres silábicos hiragana e katakana, não possuindo conhecimento dos kanjis, 

apesar de ter aprendido japonês também no ambiente escolar. Isso atesta a situação na qual 

muitos imigrantes japoneses se encontram em nosso país: dominam o japonês no âmbito oral, 

contudo nunca foram alfabetizados nessa língua, não dominando a escrita. O quadro que segue 

ilustra a competência linguística de TM2 em língua japonesa:  
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Quadro 11 – Competência linguística de TM2: língua japonesa 

COMPETÊNCIA LINGUÍSTICA EM LÍNGUA JAPONESA 

Fala Muito bem 

Compreensão Muito bem 

Leitura Pouco 

Escrita Pouco 

 

Em relação à língua portuguesa, TM2 declara que fala, entende, lê e escreve muito bem, 

pois, começou a aprendê-la desde cedo, sendo alfabetizado nessa língua na escola:  

 
Quadro 12 – Competência linguística de TM2: língua portuguesa 

COMPETÊNCIA LINGUÍSTICA EM LÍNGUA PORTUGUESA 

Fala Muito bem 

Compreensão Muito bem 

Leitura Muito bem 

Escrita Muito bem 

 

O uso funcional por ambientes comunicativos de TM2 no ambiente familiar desvela que 

esse informante tem contato tanto com a língua portuguesa, como com a japonesa, uma vez que, 

dentro do convívio com seus familiares há indivíduos que falam somente japonês ou português. 

O quadro que segue ilustra essa asserção: 
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Quadro 13 – Uso funcional linguístico dos familiares de TM2 

USO FUNCIONAL LINGUÍSTICO PELOS FAMILIARES: 

AMBIENTE FAMILIAR 

Sujeitos inseridos no 

domínio familiar 

Língua mais usada por 

esses sujeitos 

Língua menos usada por 

esses sujeitos70 

Pai Japonês X 

Mãe Português X 

Avó paterna Japonês X 

Avô paterno Japonês X 

Avó materna Japonês X 

Avô materno Japonês X 

Irmãos X Português 

 

TM2 usa a língua japonesa para comunicar-se com seu avô paterno e materno, sua avó 

paterna e materna, seu pai, sogro e sogra, comunicando em português no ambiente familiar 

somente com a esposa, mãe e filhos. Cabe destacar que, os dois filhos do informante somente 

dominam a língua portuguesa. Como atesta Calvet (2007), as línguas podem possuir um status 

minoritário em relação às outras num mesmo ambiente comunicativo, o que poderá culminar 

numa representação negativa da língua minoritária em relação à língua dominante. Isso 

corrobora com a ideia de que, quanto mais o tempo passa, as novas gerações de nikkeis tendem 

a perder o interesse, de forma geral, pelo aprendizado da língua japonesa que, no território 

brasileiro, ainda possui um status de desprestígio em relação à língua portuguesa. Em nosso 

questionário sociolinguístico as perguntas com os subtítulos “representação linguística do 

japonês I” e “representação linguística do japonês II” mostram que muitos nikkeis ainda têm 

representações negativas sobre a língua japonesa, muitas vezes sofrendo, ainda hoje, 

preconceito por usá-la no Brasil.  

Os gráficos abaixo ilustram o uso funcional linguístico por ambientes comunicativos de 

TM2 nos ambientes investigados em nossa pesquisa:   

                                                           
70 Destacamos que, quando houver um X nessa coluna, significa que não há uma língua menos usada pelo sujeito 

em questão, e sim apenas uma língua que esse indivíduo utiliza, constante na coluna ‘língua mais usada por esses 

sujeitos’. 
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Gráfico 16 – Uso funcional linguístico de TM2: domínio familiar

 
 

 

 

 

Gráfico 17 – Uso funcional linguístico de TM2: domínio social 
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Gráfico 18 – Uso funcional linguístico de TM2: domínio profissional

 
 

 

Gráfico 19 – Uso funcional linguístico de TM2: domínio específico de uso na Associação Nikkei 
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Gráfico 20 – Uso funcional linguístico de TM2: domínio escolar

 
 

Analisando os dados informados por TM2, podemos afirmar que, se compararmos esse 

informante com TM1, no domínio familiar percebemos claramente que TM2 usa muito a língua 

japonesa, ao contrário do que informou TM1 que, apesar de possuir parentes que não falam 

português, no domínio familiar somente usa o português. Ficamos intrigados com isso, uma vez 

que, TM2 começou a aprender a língua japonesa 2 anos após TM1. Notamos que o contato com 

as línguas envolvidas é um fator muito importante ao analisarmos os domínios de bilingualidade 

de um indivíduo. Por esse motivo Savedra (op. cit.) propôs que analisemos a situação bilíngue 

não somente pela aquisição das línguas, mas também levando em conta o uso individual em 

diferentes ambientes comunicativos que demonstrou e ainda demonstra ser de grande 

importância para estudarmos os níveis de bilingualidade de um sujeito no momento atual (como 

em nossa pesquisa) ou ao longo de sua trajetória de vida, como o fez a autora supracitada em 

sua tese de doutorado intitulada  “Bilinguismo e bilingualidade: o tempo passado no discurso 

em língua portuguesa e alemã”, defendido em 1994, pela Universidade Federal do Rio de 

Janeiro.  

Após analisar o uso funcional linguístico de TM2 nos diferentes ambientes 

comunicativos investigados, ilustramos esse uso através do gráfico que segue, chamando a 

atenção para o fato de que, apesar de notarmos uma dominância de uso da língua portuguesa 

(88,34%) em relação à língua japonesa (11,66%),  no ambiente familiar, TM2 utiliza bastante 

a língua japonesa para comunicar-se com os membros de sua família: entre os 12 membros 

familiares declarados pelo informante, ele utiliza o japonês com 7 membros (58,3%) e o 

português com 5 deles (41,7%). Isso atestaria também uma asserção muito difundida sobre os 
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japoneses: os mais velhos, falantes da língua japonesa, tentam enfatizar e transmitir aos mais 

novos a importância de aprender e usar o japonês, sobrelevando a cultura de seu povo, o orgulho 

nacional japonês e, ao mesmo tempo, garantindo que a língua do Japão não desapareça do 

planeta, uma vez que, devemos levar em conta que o referido país não é muito extenso e sua 

língua é somente falada em território nacional ou pelos nikkeis ao redor do mundo em suas 

comunidades (SAKURAI, 2008). O gráfico que segue ilustra o uso funcional linguístico de 

TM2 em todos os domínios comunicativos investigados:  

 

Gráfico 21 – Uso funcional linguístico de TM2 em todos os domínios investigados 

 

 

4.1.3 Informante TM3 

 

O informante denominado TM3 é nissei, pertence ao sexo masculino, encontra-se na 

faixa etária de 20 a 30 anos e possui o ensino superior completo.  

TM3 afirma que aprendeu português como primeira língua, iniciando o aprendizado do 

japonês somente aos 8 anos. Apesar de aprender mais tardiamente a língua japonesa, notamos 

que esse informante aprende a referida língua ainda antes da fase maturacional da linguagem. 

Assim, classificamos esse sujeito no domínio de bilingualidade identificado pela aquisição das 

línguas japonesa e portuguesa como segue:  
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Quadro 14 – contexto de aquisição de línguas de TM3 

CONTEXTO DE AQUISIÇÃO DAS LÍNGUAS PORTUGUESA E JAPONESA 

TM3: L1 + L2 

 

TM3 ao responder sobre sua competência linguística em língua japonesa, afirma que 

fala, entende e lê o japonês em nível regular. Já em relação à sua habilidade de escrita nessa 

língua, o referido informante afirma que somente consegue escrever um pouco, porém, não 

esclarece quais caracteres domina. A tabelas a seguir ilustra a competência linguística desse 

informante em japonês:  

 

Quadro 15 – competência linguística de TM3: língua japonesa 

COMPETÊNCIA LINGUÍSTICA EM LÍNGUA JAPONESA 

Fala Regular 

Compreensão Regular 

Leitura Regular 

Escrita Pouco 

 

Já sobre a competência linguística em língua portuguesa, TM3 declara que fala, 

compreende, lê e escreve muito bem nessa língua:  

 

Quadro 16 – competência linguística de TM3: língua portuguesa 

COMPETÊNCIA LINGUÍSTICA EM LÍNGUA PORTUGUESA 

Fala Muito bem 

Compreensão Muito bem 

Leitura Muito bem 

Escrita Muito bem 

 

No domínio familiar, TM3 afirma que, seu pai, avô paterno, avô materno, avó paterna e 

avó materna se comunicam usando somente a língua japonesa. Já seus irmãos falam apenas o 

português e sua mãe fala ambas as línguas em questão. O quadro que segue ilustra o uso das 

línguas pelos membros familiares de TM3 no domínio familiar:  
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Quadro 17 – Uso funcional linguístico dos familiares de TM3 

USO FUNCIONAL LINGUÍSTICO PELOS FAMILIARES: 

AMBIENTE FAMILIAR 

Sujeitos inseridos 

no domínio familiar 

Língua mais usada por esses 

sujeitos 

Língua menos usada por 

esses sujeitos71 

Pai Japonês X 

Mãe Português/japonês72  

Avó paterna Japonês X 

Avô paterno Japonês X 

Avó materna Japonês X 

Avô materno Japonês X 

Irmãos Português X 

 

Em relação ao uso funcional linguístico no ambiente familiar, TM3 declara que fala em 

português com sua esposa, em português com seu filho e sua mãe – apesar de ela dominar, 

também, a língua japonesa. Como o referido informante não preencheu os outros campos do 

questionário da seção que questiona seu uso individual linguístico com seus familiares, 

pressupomos que TM3 somente possui contato no ambiente familiar com sua esposa, mãe e 

filho:  

 

Gráfico 22 – Uso funcional linguístico de TM3: domínio familiar 

 

                                                           
71 Destacamos que, quando houver um X nessa coluna, significa que não há uma língua menos usada pelo sujeito 

em questão, e sim apenas uma língua que esse indivíduo utiliza, constante na coluna ‘língua mais usada por esses 

sujeitos’. 
72 O informante TM3 não demarcou, conforme pedido no questionário, qual língua sua mãe utiliza mais e qual 

utiliza menos, deixando apenas marcado que ela fala tanto em japonês, como em português no ambiente familiar. 

Assim, deixamos ambas as línguas preenchidas na coluna ‘língua mais usada por esses sujeitos’.  
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Sobre o uso funcional linguístico nos domínios social, profissional, específico da 

Associação Nikkei e escolar, TM3 também responde em todos os campos de preenchimento 

que somente se comunica em português com os sujeitos inseridos nesses ambientes 

comunicativos, como salientam os gráficos que seguem:  

 

Gráfico 23 – Uso funcional linguístico de TM3: domínio social 

 

 

 
Gráfico 24 – Uso funcional linguístico de TM3: domínio profissional 
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Gráfico 25 – Uso funcional linguístico de TM3: domínio específico de uso na Associação Nikkei 

 

 

Gráfico 26 – Uso funcional linguístico de TM3: domínio escolar

 
 

 

A análise do uso funcional linguístico nos domínios estabelecidos em nossa investigação 

por TM3 deixam evidente que esse sujeito apresenta uma situação de dominância linguística 

do português (100%) em relação ao japonês (0%) no momento atual de sua vida, pois, para 

comunicar-se utiliza somente a língua portuguesa, apesar de declarar que também fala e entende 

a língua japonesa em nível regular, como citado anteriormente. O gráfico que segue ilustra essa 

dominância do português em relação ao japonês, no momento atual, ao analisarmos os domínios 

de bilingualidade de TM3:  
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Gráfico 27 – Uso funcional linguístico de TM3 em todos os domínios investigados 

 

 

Apesar de visualizarmos com clareza a relação de dominância linguística do português 

como língua de comunicação por TM3 nos diversos ambientes comunicativos que esse sujeito 

está inserido, não poderíamos ignorar que esse informante é bilíngue e está inserido numa 

situação de bilinguismo. Destacamos que, a dominância de uma língua em relação à outra no 

contexto bilíngue não denota uma situação de monolinguismo, como afirmariam muitos autores 

em suas conceituações de bilinguismo que não o consideram um fenômeno condicional e 

variável. Assim, sobrelevamos, novamente, a importância em investigar os diferentes estágios 

de bilingualidade dos indivíduos pesquisados em diferentes ambientes comunicativos. Apesar 

de no momento atual não usar a língua japonesa nos domínios investigados, somente um estudo 

do grau de bilingualidade de TM3 ao longo de sua trajetória de vida poderia responder se esse 

informante realmente abandonou o uso da língua japonesa, ou se apenas no momento atual não 

a utiliza em decorrência dos contextos comunicativos nos quais se insere.   

 

4.1.4 Informante TM4 

 

O informante TM4 é sanssei, pertence ao sexo feminino e encontra-se na faixa etária 

entre 30 a 40 anos. Além disso, o referido informante possui curso superior completo.  

TM4 declara que começa a aprender o português desde a fase inicial do 

desenvolvimento de sua fala e só inicia o aprendizado do japonês aos 5 anos na escola. Assim, 

classificamos esse indivíduo como segue abaixo, uma vez que, ele aprende a segunda língua (o 

japonês) depois da primeira língua (o português), mas ainda anterior à fase maturacional da 

linguagem:  
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Quadro 18 – contexto de aquisição de línguas de TM4 

CONTEXTO DE AQUISIÇÃO DAS LÍNGUAS PORTUGUESA E JAPONESA 

TM4: L1 + L2 

 

Em relação à competência linguística em língua portuguesa, esse informante declara que 

fala, entende e escreve muito bem essa língua. Já em relação à competência linguística em 

língua japonesa, o mesmo sujeito afirma que fala e entende o japonês de maneira regular, 

possuindo pouca competência em leitura e escrita nessa língua. Esse informante declara em 

relação à escrita que escreve completamente os caracteres silábicos, a saber, hiragana e 

katakana. Porém, sobre os ideogramas de origem chinesa denominados kanji, TM4 deixa claro 

que apenas possui conhecimento dos kanjis de nível primário. As tabelas que seguem ilustram 

os dados informados por esse sujeito: 

 

Quadro 19 – competência linguística de TM4: língua japonesa 

COMPETÊNCIA LINGUÍSTICA EM LÍNGUA JAPONESA 

Fala Regular 

Compreensão Regular 

Leitura Pouco 

Escrita Pouco 

 

Quadro 20 – competência linguística de TM3: língua portuguesa 

COMPETÊNCIA LINGUÍSTICA EM LÍNGUA PORTUGUESA 

Fala Muito bem 

Compreensão Muito bem 

Leitura Muito bem 

Escrita Muito bem 

 

Salientamos que ao responder o questionário, TM4 não preenche as informações sobre 

quais línguas seus familiares usam ou usavam no domínio familiar, constante na página quatro 

do referido instrumento de pesquisa. Esse informante deixa evidente, mais adiante, que seu uso 

linguístico no ambiente familiar só se dá com o filho mais velho, utilizando somente a língua 

portuguesa. Como resultado disso, não fizemos a tabela de uso funcional no domínio familiar 

nesta análise dos dados desse informante.  

Analisando o uso linguístico de TM4 nos domínios propostos em nossa investigação, 

podemos dizer que, no ambiente familiar, esse sujeito usa o português com seu filho. No 
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domínio social, profissional, específico de uso na Associação Nikkei e no escolar, esse 

informante declara que também só usa a língua portuguesa com os sujeitos inseridos nesses 

domínios, como ilustram os gráficos que segue: 

 

Gráfico 28 – Uso funcional linguístico de TM4: domínio familiar 

 

 

 

Gráfico 29 – Uso funcional linguístico de TM4: domínio social 
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Gráfico 30 – Uso funcional linguístico de TM4: domínio profissional

 
 

 
Gráfico 31 – Uso funcional linguístico de TM3: domínio específico de uso na Associação Nikkei 

 

 

Gráfico 32 – Uso funcional linguístico de TM3: domínio escolar 
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A análise do uso funcional linguístico de TM4 nos diversos domínios que investigamos 

revela que esse sujeito não utiliza a língua japonesa no momento atual de sua vida nos ambientes 

propostos e com os sujeitos propostos em nosso questionário, revelando uma relação de 

dominância do português (100%) sobre o japonês (0%) na comunicação desse nikkei. De modo 

geral, o descendente japonês vai assimilando a cultura do país onde vive, abandonando, em 

muitos casos, sua língua de imigração como decorrência da dominância de uso funcional da 

língua portuguesa: língua com mais prestígio linguístico e poder político no território brasileiro. 

O gráfico abaixo ilustra o domínio de uso linguístico de TM4 na atualidade:  

 

Gráfico 33 – Uso funcional linguístico de TM4 em todos os domínios investigados 

 

 

4.1.5 Informante TM5  

 

O informante TM5 é do sexo masculino, sanssei, possui ensino superior completo e 

encontra-se na faixa etária entre 50 a 60 anos.  

Assim como os sujeitos investigados, anteriormente, esse indivíduo também aprende o 

português como primeira língua em sua fase inicial de aquisição da linguagem, principiando 

seu contato com o japonês a partir dos 6 anos, na escola e com os pais. Dessa forma, 

classificamos TM5 da mesma forma que os informantes anteriores:  

 

Quadro 21– contexto de aquisição de línguas de TM5 

Contexto de aquisição das línguas portuguesa e japonesa 

TM5: L1 + L2 
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TM5 declara que fala e entende um pouco de japonês, sobrelevando que não lê nem 

escreve nada nessa língua. Já em português, ele declara que fala, entende, lê e escreve muito 

bem, como ilustram as tabelas que seguem:  

 

Quadro 22 – competência linguística de TM5: língua japonesa 

COMPETÊNCIA LINGUÍSTICA EM LÍNGUA JAPONESA 

Fala Pouco 

Compreensão Pouco 

Leitura Nada 

Escrita Nada 

 

 

Quadro 23 – competência linguística de TM5: língua portuguesa 

COMPETÊNCIA LINGUÍSTICA EM LÍNGUA PORTUGUESA 

Fala Muito bem 

Compreensão Muito bem 

Leitura Muito bem 

Escrita Muito bem 

 

O uso funcional linguístico dos familiares de TM5 chamam nossa atenção em relação 

aos sujeitos analisados anteriormente. Como ilustra a tabela abaixo, no domínio familiar de 

TM5, muitos usam tanto a língua portuguesa, como a língua japonesa para se comunicar. O pai 

do informante usa somente o português, assim como seus irmãos. Já o avô paterno se comunica 

apenas em japonês. A mãe, avós paternos e avó materna usam mais a língua japonesa na 

comunicação no ambiente familiar, contudo, também utilizam o português às vezes:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Quadro 24 – Uso funcional linguístico dos familiares de TM5 
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USO FUNCIONAL LINGUÍSTICO PELOS FAMILIARES: 

AMBIENTE FAMILIAR 

Sujeitos inseridos no 

domínio familiar 

Língua mais usada por 

esses sujeitos 

Língua menos usada por 

esses sujeitos73 

Pai Português X 

Mãe Japonês Português 

Avó paterna Japonês Português 

Avô paterno Japonês Português 

Avó materna Japonês Português 

Avô materno Japonês X 

Irmãos X Português 

 

Sobre o uso funcional linguístico de TM5 no domínio familiar, podemos afirmar que, 

esse informante se comunica tanto em português, como em japonês. Porém ele deixa evidente 

que utiliza aquela língua com mais frequência do que essa. Ressaltamos que, de acordo com o 

preenchimento do questionário, entendemos que TM5 somente se comunica no ambiente 

familiar com sua mãe, levando-nos a entender que seus outros familiares não convivem no 

mesmo ambiente que ele no momento atual.74 Já nos domínios social, profissional, específico 

da Associação Nikkei e escolar, o informante supracitado afirma que somente se comunica em 

língua portuguesa. Os gráficos abaixo ilustram o uso funcional linguístico de TM5 nos domínios 

citados:  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 34 - Uso funcional linguístico de TM5: domínio familiar 

                                                           
73 Destacamos que, quando houver um X nessa coluna, significa que não há uma língua menos usada pelo sujeito 

em questão, e sim apenas uma língua que esse indivíduo utiliza, constante na coluna ‘língua mais usada por esses 

sujeitos’. 
74 TM5 preencheu somente o campo “com a mãe” constante na página cinco do questionário sociolinguístico 

aplicado no setor ‘Uso funcional linguístico: domínio familiar” onde questionamos em que idioma ele fala com as 

pessoas descritas abaixo, marcadas à esquerda pelo número 4.  
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Gráfico 35 – Uso funcional linguístico de TM5: domínio social 

 

 
Gráfico 36– Uso funcional linguístico de TM5: domínio profissional
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Gráfico 37 – Uso funcional linguístico de TM3: domínio específico de uso na Associação Nikkei 

 

 

Gráfico 38 – Uso funcional linguístico de TM5: domínio escolar

 
 

 
Gráfico 39 – Uso funcional linguístico de TM5 em todos os domínios investigados 
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O uso funcional linguístico por ambientes comunicativos, nos domínios investigados do 

informante TM5, revela que a situação linguística desse indivíduo caracteriza-se por uma 

relação de dominância da língua portuguesa (93,34%) em relação à língua japonesa (6,66%), 

no momento atual da vida desse sujeito. TM5 utiliza o japonês somente no domínio familiar, 

às vezes, para comunicar-se com sua mãe (33,3%), em oposição ao uso mais frequente do 

português nesse mesmo ambiente (66,7%).  

 

4.2 Rede social 2: escola modelo  

 

Analisaremos, nesta subseção, os dados coletados através do questionário 

sociolinguístico aplicado na rede social denominada ‘escola modelo’. Nessa rede, também 

selecionamos 5 informantes que se dispuseram a participar de nossa investigação.  

Dos indivíduos analisados nessa rede social, 4 são do sexo feminino (80%) e um do sexo 

masculino (20%). Quanto à geração que pertencem, 1 é issei (20%), 3 são nisseis (60%) e 1 é 

sanssei (20%). Destacamos que essa rede é mais heterógena no quesito gerações do que a 

primeira rede social analisada, a saber, a rede ‘tênis de mesa’. A faixa etária dos informantes é 

bem variável uma vez que há sujeitos que se encontram na faixa dos 20 a 30 anos, 30 a 40 anos 

e acima dos 60 anos. Em relação à escolaridade, 3 informantes possuem o ensino superior 

completo (60%) e 2 possuem o ensino médio completo (40%). Salientamos que, desses dois 

indivíduos que possuem o ensino médio, um está quase finalizando o curso superior e o outro 

cursa o ensino técnico. Os gráficos que seguem ilustram essas variáveis:  

 

Gráfico 40- Gênero dos informantes da rede social 2 
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Gráfico 41- Geração dos informantes da rede social 2

 

 

Gráfico 42 - Escolaridade dos informantes da rede social 2 

 

 

Outro aspecto relevante sobre o perfil geral dos informantes na rede ‘escola modelo’ 

chamou nossa atenção: 2 dos sujeitos, atualmente, desenvolvem atividades na referida rede 

como professores de língua japonesa e dois outros sujeitos são doutorandos no momento atual. 

Como salienta Sakurai (2008, p. 252), as colônias dirigidas formadas pelos japoneses no Brasil 

tinham a preocupação com a escolaridade das crianças japonesas, principalmente pelo ensino 

do japonês, pois, muitas famílias enxergavam a vida no Brasil como algo transitório, ou seja, 

ainda possuíam o sonho de acumular riquezas e retornar ao Japão. Em vista desse propósito, 

muitos imigrantes investiram o que puderam para dar um bom nível de escolaridade aos seus 

descendentes. Ainda hoje, percebemos que isso acontece: o alto nível de escolaridade dos 

nikkeis é uma característica marcante do associativismo e da cultura nipônica.  
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4.2.1. Informante E1 

 

O informante E1 é do sexo feminino, issei, possui ensino superior completo e encontra-

se na faixa etária emtre 30 a 40 anos.  

Ao contrário dos informantes analisados anteriormente, esse sujeito aprende primeiro a 

língua japonesa, começando a estudar o português somente aos 25 anos, ou seja, adquire a 

língua japonesa como língua materna (Lm) e a língua portuguesa como língua estrangeira (Le), 

já que inicia seu aprendizado após a primeira língua ter sido maturacionada e após a 

adolescência, na fase adulta. Em vista desse perfil identificado pelo contexto de aquisição das 

línguas em questão, classificamos E1 como segue:  

 

Quadro 25 – contexto de aquisição de línguas de E1 

Contexto de aquisição das línguas portuguesa e japonesa 

E1: Lm + Le 

 

Sobre sua competência linguística, E1 declara que fala, entende, lê e escreve o japonês 

muito bem, mas em relação à língua portuguesa, afirma que fala, entende, lê e escreve em nível 

regular essa língua. Ao analisarmos o uso funcional linguístico dos familiares de E1, também 

notamos a diferença com os outros informantes analisados: os familiares desse sujeito somente 

dominam a língua japonesa. Além disso, E1 aprende o japonês na escola, desde o ensino pré-

escolar até o médio, apresentando alto nível de proficiência nessa língua. As tabelas que seguem 

ilustram a competência linguística desse informante nas línguas japonesa e portuguesa, bem 

como de seus familiares:  

 

Quadro 26 – competência linguística de E1: língua japonesa 

COMPETÊNCIA LINGUÍSTICA EM LÍNGUA JAPONESA 

Fala Muito bem 

Compreensão Muito bem 

Leitura Muito bem 

Escrita Muito bem 
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Quadro 27 – competência linguística de E1: língua portuguesa 

COMPETÊNCIA LINGUÍSTICA EM LÍNGUA PORTUGUESA 

Fala Regular 

Compreensão Regular 

Leitura Regular 

Escrita Regular 

 

Quadro 28 – Uso funcional linguístico dos familiares de E1 

USO FUNCIONAL LINGUÍSTICO PELOS FAMILIARES: 

AMBIENTE FAMILIAR 

Sujeitos inseridos no 

domínio familiar 

Língua mais usada por 

esses sujeitos 

Língua menos usada por 

esses sujeitos75 

Pai Japonês X 

Mãe Japonês X 

Avó paterna Japonês X 

Avô paterno Japonês X 

Avó materna Japonês X 

Avô materno Japonês X 

Irmãos Japonês X 

 

Analisando o uso funcional linguístico de E1 nos domínios propostos, podemos afirmar 

que, no ambiente familiar, esse sujeito usa apenas a língua portuguesa com seu marido, usando 

com todos os outros sujeitos inseridos nesse domínio somente a língua japonesa: avós paternos 

e maternos, pais e sogros. E1 não preencheu o campo filhos.  

                                                           
75 Destacamos que, quando houver um X nessa coluna, significa que não há uma língua menos usada pelo sujeito 

em questão, e sim apenas uma língua que esse indivíduo utiliza, constante na coluna ‘língua mais usada por esses 

sujeitos’. 
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Gráfico 43 – Uso funcional linguístico de E1: domínio familiar

 
 

No domínio social, E1 declara que, com seus vizinhos, fala apenas em português, mas, 

com os amigos, usa frequentemente tanto essa língua, como o japonês, marcando-as com o 

mesmo valor, ou seja, dois símbolos ++.  

 

Gráfico 44 – Uso funcional linguístico de E1: domínio social 

 

 

No domínio profissional, o referido informante salienta que, com seus colegas de 

trabalho, usa tanto a língua japonesa como a portuguesa com frequência, assinalando ambas as 

línguas no questionário com o mesmo valor, ou seja, dois símbolos ++. Já com o chefe do 

trabalho, E1 revela que usa apenas o japonês:  
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Gráfico 45 – Uso funcional linguístico de E1: domínio profissional 

 

 

No domínio específico de uso na Associação Nikkei, E1 diz que, com todos os sujeitos 

inseridos nesse domínio fala tanto em japonês como em português, dando o mesmo valor para 

ambas as línguas:  

 

Gráfico 46 – Uso funcional linguístico de E1: domínio específico de uso na Associação Nikkei 

 

 

No domínio escolar, E1 preenche somente os campos que perguntam sobre as línguas 

usadas com os colegas da escola e com os funcionários, deixando vazio o espaço ‘com o 

professor’. Nos campos preenchidos, esse informante declara que utiliza apenas a língua 

japonesa.  
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Gráfico 47 – Uso funcional linguístico de E1: domínio escolar76

 
 

A análise do uso funcional linguístico de E1 nos diferentes domínios propostos revela 

que, apesar de também utilizar o português nos domínios familiar, social, profissional e na 

Associação Nikkei, há uma dominância de uso da língua japonesa (67,8%) em relação à língua 

portuguesa (32,2%), como ilustra o gráfico a seguir:  

 

Gráfico 48 – Uso funcional linguístico de E1 em todos os domínios investigados 

 

 

Esses contornos no grau de bilingualidade, apresentados na análise de E1, atestam a 

premissa de que “um mesmo indivíduo apresenta diferentes graus de bilingualidade em 

diferentes contextos sociais” onde “(...)o uso funcional de uma língua e a idade de aquisição de 

                                                           
76 Destacamos que nesse gráfico não há a barra ‘professor’ uma vez que o informante não preencheu esse campo, 

deixando subentendido que não se comunica com esse sujeito no domínio escolar. Isso se deve, provavelmente, 

ao fato de que E1 é professor na Escola Modelo e não aluno matriculado em algum curso do referido local. 
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L2 são mesmo parâmetros importantes para a análise da bilingualidade conforme propôs 

Savedra (1994)” (SALGADO, 2009, p. 160). Mesmo não tendo aprendido o português como 

língua materna, podemos notar que, assim como no domínio social, há ambientes 

comunicativos onde E1 apresentará em sua comunicação uma dominância no uso da língua 

portuguesa em relação à língua japonesa. Essa análise dinâmica do fenômeno bilinguismo 

demonstra, em certa perspectiva, o porquê de muitas definições desse termo terem falhado ao 

longo da história de seu estudo: a maioria delas não conseguiu compreender esse fenômeno 

como instável, dinâmico: ocorrência que assume diferentes contornos ao longo da vida do 

indivíduo bilíngue.   

 

4.2.2 Informante E2  

 

O informante E2 pertence ao sexo feminino, encontra-se na faixa etária entre 20 a 30 

anos, possui curso superior completo e é nissei.  

Esse indivíduo começa a aprender o português como primeira língua, desde pequeno, 

mas só inicia o aprendizado do japonês aos 25 anos, ou seja, após já ter completado a fase 

maturacional da linguagem. Dessa forma, entendemos que E2 aprendeu a língua portuguesa 

como língua materna e a língua japonesa como língua estrangeira, sendo classificado em nossa 

análise como segue: 

 

Quadro 29 – contexto de aquisição de línguas de E2 

Contexto de aquisição das línguas portuguesa e japonesa 

E2: Lm + Le 

 

Apesar de serem classificados da mesma maneira quanto a identificação do contexto de 

aquisição das línguas portuguesa e japonesa, E1 e E2 apresentam nesse quesito situações 

inversas: aquele aprendeu o japonês como Lm e o português como Le, esse aprendeu o japonês 

como Le e o português como Lm.  

Em relação à sua competência linguística, E2 afirma que fala, entende, lê e escreve a 

língua portuguesa muito bem. Contudo, declara que não fala, entende, lê, nem escreve nada em 

japonês, como ilustram as tabelas a seguir:  
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Quadro 30 – competência linguística de E2: língua japonesa 

COMPETÊNCIA LINGUÍSTICA EM LÍNGUA JAPONESA 

Fala Nada 

Compreensão Nada 

Leitura Nada 

Escrita Nada 

 

Quadro 31 – competência linguística de E2: língua portuguesa 

COMPETÊNCIA LINGUÍSTICA EM LÍNGUA PORTUGUESA 

Fala Muito bem 

Compreensão Muito bem 

Leitura Muito bem 

Escrita Muito bem 

 

Ao descrever o uso funcional linguístico de seus familiares, E2 destaca que seu pai e 

avós paternos falam somente em japonês, enquanto sua mãe, avós maternos e irmãos 

comunicam-se somente em português, como explicita a tabela a seguir:  

 

Quadro 32 – Uso funcional linguístico dos familiares de E2 

USO FUNCIONAL LINGUÍSTICO PELOS FAMILIARES: 

AMBIENTE FAMILIAR 

Sujeitos inseridos no 

domínio familiar 

Língua mais usada por 

esses sujeitos 

Língua menos usada 

por esses sujeitos77 

Pai Japonês X 

Mãe Português X 

Avó paterna Japonês X 

Avô paterno Japonês X 

Avó materna Português X 

Avô materno Português X 

Irmãos Português X 

 

Em relação ao uso funcional linguístico de E2 no ambiente familiar podemos dizer que 

esse informante usa apenas a língua portuguesa nesse domínio, mesmo possuindo parentes que 

                                                           
77 Destacamos que, quando houver um X nessa coluna, significa que não há uma língua menos usada pelo sujeito 

em questão, e sim apenas uma língua que esse indivíduo utiliza, constante na coluna ‘língua mais usada por esses 

sujeitos’. 
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somente falam a língua japonesa. Contudo, a maioria dos familiares que usam somente o 

japonês não fazem parte do convívio familiar atual de E2, salvo o pai que fala somente em 

japonês, mas faz parte do domínio familiar desse informante. Com base nos dados informados 

no questionário e nas conversas na observação de campo, compreendemos que o pai de E2 

somente se comunica com ele em japonês e, esse informante se comunica, na maneira do 

possível, em português com seu pai, mesmo que o faça de maneira diferente, já que seu 

progenitor não domina essa língua. Isso somente é possível porque E2, apesar de declarar que 

não compreende nada de japonês, entende um pouco dessa língua possuindo o que é necessário 

para se comunicar, nesse contexto, com seu pai. Como demonstra Gardenal (2008) em seu 

trabalho, a alternância de códigos é uma característica marcante das comunidades nikkeis no 

Brasil onde seus membros desenvolvem, frente às dificuldades linguístico-comunicativas, uma 

maneira de lograr a comunicação, mesmo em línguas diferentes: no caso o português e o japonês. 

O gráfico que segue ilustra o uso funcional linguístico do referido informante no domínio 

familiar, segundo os dados declarados pelo mesmo: 

 

Gráfico 49 – Uso funcional linguístico de E2: domínio familiar 

 

 

Apesar de declarar que não fala ‘nada’ de japonês, ao analisarmos as respostas de E2 

sobre seu uso funcional linguístico nos domínios social, profissional, específico da Associação 

Nikkeis e escolar, constatamos que esse informante também usa o japonês em alguns domínios: 

na Associação Nikkei, às vezes, com os colegas de grupos que participa e no domínio escolar 

com o professor. Uma possível explicação para E2 ter declarado no questionário que não falava 

‘nada’ de japonês pode ser a ‘modéstia’ característica da cultura japonesa: os japoneses, de 

modo geral, não costumam ter facilidade em auto avaliação, sendo essa modéstia uma 
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característica sociolinguística da língua japonesa. Para exemplificar, em japonês, quando 

queremos dizer que ‘somos habilidosos em algo’ não podemos usar o adjetivo habilidoso, nem 

para a primeira pessoa do singular ‘eu’ (watashi – 私), nem para falar de nossos familiares. 

Nesse caso, ao invés de usar o adjetivo em questão, a saber, a palavra “jouzu (上手)”, temos 

que dizer “meu forte é....” usando a palavra “forte” (tokui – 得意).  

Outra coisa chamou nossa atenção na análise do uso funcional linguístico de E2: esse 

sujeito também declarou usar outra língua além do japonês e do português em alguns domínios 

comunicativos como no social e específico da Associação Nikkei: 

 

Gráfico 50 – Uso funcional linguístico de E2: domínio social 
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Gráfico 51 – Uso funcional linguístico de TM3: domínio familiar 

 

 

Gráfico 52 – Uso funcional linguístico de E2: domínio específico de uso na Associação Nikkei 

 

 

Gráfico 53 – Uso funcional linguístico de E2: domínio escolar 
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Gráfico 54 – Uso funcional linguístico de E2 em todos os domínios investigados 

 

 

Apesar de percebermos a dominância do uso da língua portuguesa (89,8%) na análise 

do uso funcional linguístico de E2 nos domínios propostos, também identificamos o uso do 

japonês (3,2%) e de outra língua (7%) – não especificada pelo informante – em alguns 

ambientes comunicativos. Isso atesta novamente o caráter dinâmico da situação bilíngue e os 

diferentes estágios de bilingualidade do falante nos diferentes contextos comunicativos que ele 

se insere.   

 

4.2.3 Informante E3 

 

O informante E3 pertence ao sexo feminino, encontra-se na faixa etária entre 30 a 40 

anos, possui ensino médio completo e é sanssei.  

O referido informante declara que aprendeu o português como língua materna, desde 

sua infância e, apenas começa a aprender o japonês aos 15 anos, ou seja, como língua 

estrangeira: já que nessa idade sua fase maturacional da linguagem já havia se completado.  

Dessa maneira, em relação ao contexto de aquisição das línguas, classificamos E3 da seguinte 

forma: 

 

Quadro 33 – contexto de aquisição de línguas de E3 

Contexto de aquisição das línguas portuguesa e japonesa 

E3: Lm + Le 

 

E3, ao analisar sua competência linguística, declara que fala, entende, lê e escreve a 

língua portuguesa muito bem. Em relação à língua japonesa esse informante diz que fala, 
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entende, lê essa língua em nível regular e que a escreve apenas um pouco, dominando apenas 

os caracteres silábicos hiragana e katana, não possuindo conhecimento algum de kanji. As 

tabelas que seguem ilustram a competência linguística de E3:  

 

Quadro 34 – competência linguística de E3: língua japonesa 

COMPETÊNCIA LINGUÍSTICA EM LÍNGUA JAPONESA 

Fala Regular 

Compreensão Regular 

Leitura Regular 

Escrita Pouco 

 

Quadro 35 – competência linguística de E3: língua portuguesa 

COMPETÊNCIA LINGUÍSTICA EM LÍNGUA PORTUGUESA 

Fala Muito bem 

Compreensão Muito bem 

Leitura Muito bem 

Escrita Muito bem 

 

O uso funcional linguístico dos familiares de E3, no domínio familiar, assim como o de 

outros informantes já analisados anteriormente, demonstra-se bem variado: mãe, avós maternos 

e irmãos somente dominam a língua portuguesa, enquanto os avós paternos somente usam a 

língua japonesa para a comunicação. O pai do informante domina mais o português, porém, às 

vezes, também fala em japonês. A tabela que segue ilustra o uso linguístico dos familiares no 

domínio familiar:  
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Quadro 36 – Uso funcional linguístico dos familiares de E3 

USO FUNCIONAL LINGUÍSTICO PELOS FAMILIARES: 

AMBIENTE FAMILIAR 

Sujeitos inseridos no 

domínio familiar 

Língua mais usada por 

esses sujeitos 

Língua menos usada por 

esses sujeitos78 

Pai Português Japonês 

Mãe Português X 

Avó paterna Japonês X 

Avô paterno Japonês X 

Avó materna Português X 

Avô materno Português X 

Irmãos Português X 

 

O uso funcional linguístico de E3 no domínio familiar apresenta-se da seguinte forma: 

com o marido e o pai, o informante usa frequentemente o português e, às vezes, o japonês. Com 

a mãe, sogros e o filho mais velho, E3 utiliza somente a língua portuguesa, como ilustra o 

gráfico a seguir:  

 

Gráfico 55 – Uso funcional linguístico de E3: domínio familiar 

 
 

No domínio social, E3 afirma que utiliza apenas a língua portuguesa com os vizinhos e 

os amigos. No domínio profissional, o informante utiliza frequentemente a língua portuguesa 

com os colegas de trabalho e, às vezes, a língua japonesa. No mesmo domínio, E3 afirma que 

apenas usa o português com o chefe. No domínio específico na Associação Nikkei, o referido 

                                                           
78 Destacamos que, quando houver um X nessa coluna, significa que não há uma língua menos usada pelo sujeito 

em questão, e sim apenas uma língua que esse indivíduo utiliza, constante na coluna ‘língua mais usada por esses 

sujeitos’. 
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informante salienta que, com os funcionários da entidade, apenas usa a língua portuguesa, assim 

como o faz com o presidente da Associação e com os colegas dos grupos que participa. Com 

os associados e nas atividades festivas da Rio Nikkei, E3 deixa claro que utiliza, às vezes, o 

japonês e, frequentemente, o português. No domínio escolar, o informante supracitado usa 

apenas a língua portuguesa para comunicar-se com o professor e com os funcionários da escola. 

Já com os colegas, no mesmo ambiente comunicativo, E3 afirma que, às vezes, usa o japonês 

para comunicar-se e, frequentemente, utiliza o português. Os gráficos que seguem ilustram o 

uso funcional de E3 nos domínios citados:   

 

Gráfico 56 – Uso funcional linguístico de E3: domínio social 

 

 

Gráfico 57 – Uso funcional linguístico de E3: domínio profissional 
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Gráfico 58 – Uso funcional linguístico de E3: domínio específico na Associação Nikkei 

 

 

Gráfico 59 – Uso funcional linguístico de E3: domínio escolar 

 

 

A análise do uso funcional linguístico de E3 em todos os domínios comunicativos 

investigados revela que há uma dominância de uso da língua portuguesa (89,4%) em relação à 

língua japonesa (10,6%). Contudo, percebemos que em muitos domínios comunicativos, E3 

também se comunica em língua japonesa, tais como no domínio familiar (11,4%), no 

profissional (16,7%), na Associação Nikkei (13,6%) e no escolar (11,11%). Esses resultados 

também atestam que, apesar de haver uma dominância de uso de uma língua em relação à outra, 

no momento atual da investigação, E3 também usa sua segunda língua para comunicar-se em 

diferentes contextos:  
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Gráfico 60 – Uso funcional linguístico de E3 em todos os domínios investigados 

 

 

4.2.4 Informante E4  

 

O informante E4 pertence ao sexo feminino, possui o ensino médio completo, encontra-

se na faixa etária acima dos 60 anos e é nissei.  

E4 informa que começa a aprender a língua japonesa desde sua infância, com seus pais, 

e o português a partir dos 4 anos na escola brasileira. Como ambas as línguas começam a ser 

aprendidas antes da fase maturacional da linguagem, identificando o contexto de aquisição das 

línguas em questão, classificamos E4 da seguinte maneira:  

 

Quadro 37 – contexto de aquisição de línguas de E4 

Contexto de aquisição das línguas portuguesa e japonesa 

E4: L1 + L2 

 

Em relação à competência linguística, E4 afirma que fala, entende, lê e escreve o 

português muito bem. Já o japonês, esse informante declara que fala, entende, lê e escreve em 

nível regular, destacando que domina completamente os hihaganas, os katakanas, mas somente 

possui conhecimento dos kanjis do ensino primário. As tabelas que seguem ilustram a 

competência linguística declarada por E4:  
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Quadro 38 – competência linguística de E4: língua japonesa 

COMPETÊNCIA LINGUÍSTICA EM LÍNGUA JAPONESA 

Fala Regular 

Compreensão Regular 

Leitura Regular 

Escrita Regular 

 

Quadro 39 – competência linguística de E4: língua portuguesa 

COMPETÊNCIA LINGUÍSTICA EM LÍNGUA PORTUGUESA 

Fala Muito bem 

Compreensão Muito bem 

Leitura Muito bem 

Escrita Muito bem 

 

Analisando o uso funcional linguístico dos familiares de E4, percebemos que seu pai e 

sua mãe apenas falam o japonês, enquanto seus avós paternos, maternos e irmãos usam mais a 

língua japonesa, comunicando-se, também, às vezes em português:  

 

Quadro 40 – Uso funcional linguístico dos familiares de E4 

USO FUNCIONAL LINGUÍSTICO PELOS FAMILIARES: 

AMBIENTE FAMILIAR 

Sujeitos inseridos no 

domínio familiar 

Língua mais usada por 

esses sujeitos 

Língua menos usada por 

esses sujeitos79 

Pai Japonês X 

Mãe Japonês X 

Avó paterna Japonês Português 

Avô paterno Japonês Português 

Avó materna Japonês Português 

Avô materno Japonês Português 

Irmãos Japonês Português 

 

O uso funcional linguístico de E4 no domínio familiar é bem equilibrado, pois, conforme 

informado no questionário, esse informante usa frequentemente, tanto o japonês como o 

                                                           
79 Destacamos que, quando houver um X nessa coluna, significa que não há uma língua menos usada pelo sujeito 

em questão, e sim apenas uma língua que esse indivíduo utiliza, constante na coluna ‘língua mais usada por esses 

sujeitos’. 
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português com seu marido, filho mais velho, segundo e terceiro filho, como ilustra o gráfico 

que segue:  

 

Gráfico 61 – Uso funcional linguístico de E4: domínio familiar 

  

 

No domínio social, E4 afirma que, com os vizinhos, usa apenas a língua portuguesa, 

enquanto usa com os amigos, frequentemente, tanto o português como o japonês para se 

comunicar. No domínio profissional, o referido informante declara que usa apenas a língua 

japonesa para a comunicação. No domínio específico da Associação Nikkei, E4 revela que com 

os funcionários e o presidente da associação utiliza apenas a língua portuguesa. Já com os 

associados, colegas de grupos e nas atividades festivas da entidade, esse informante releva que 

fala tanto em japonês como em português com frequência. No domínio escolar, E4 utiliza com 

os funcionários e colegas apenas a língua portuguesa, enquanto com os professores usa tanto 

essa língua como a japonesa para comunicar-se. Os gráficos que seguem ilustram o uso 

funcional linguístico de E4 nos domínios comunicativos investigados:  
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Gráfico 62 – Uso funcional linguístico de E4: domínio social 

 

 

 

Gráfico 63 – Uso funcional linguístico de E4: domínio profissional 

 

 
Gráfico 64 – Uso funcional linguístico de E4: domínio específico de uso na Associação Nikkei 
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Gráfico 65 – Uso funcional linguístico de E4: domínio escolar 

 

 

A análise do uso funcional linguístico de E4 em todos os domínios investigados atesta 

que há uma dominância de uso da língua portuguesa (55,64%) em relação à língua japonesa 

(44,36%). Contudo, percebemos que, em alguns domínios, há uma relação de equidade no uso 

de ambas as línguas, como no domínio familiar, ou uma relação de dominância do japonês, 

como no domínio profissional. O gráfico que segue ilustra o uso funcional linguístico de E4 em 

todos os domínios investigados:  

 
Gráfico 66 – Uso funcional linguístico de E4 em todos os domínios investigados 
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4.2.5 Informante E5  

 

O informante E5 pertence ao sexo masculino, encontra-se na faixa etária entre 30 a 40 

anos, é nissei e possui ensino superior completo.  

E5 começa a aprender a língua japonesa com seus pais aos 2 anos e, inicia o aprendizado 

da língua portuguesa aos 5 anos, na escola e também com seus progenitores. Como a 

aprendizagem de ambas as línguas iniciou antes da fase maturacional da linguagem, 

identificamos o contexto de aquisição de linguagem de E5 da seguinte maneira:  

 

Quadro 41 – contexto de aquisição de línguas de E5 

Contexto de aquisição das línguas portuguesa e japonesa 

E5: L1 + L2 

 

Em relação à competência linguística, E5 afirma que fala, entende, lê e escreve muito 

bem em português. Já sobre o japonês, o informante declara que fala e entende em nível regular, 

mas lê e escreve somente um pouco. As tabelas que seguem ilustram a competência linguística 

declarada por esse indivíduo:  

 

Quadro 42 – competência linguística de E5: língua japonesa 

COMPETÊNCIA LINGUÍSTICA EM LÍNGUA JAPONESA 

Fala Regular 

Compreensão Regular 

Leitura Pouco 

Escrita Pouco 

 

 
Quadro 43 – competência linguística de E5: língua portuguesa 

COMPETÊNCIA LINGUÍSTICA EM LÍNGUA PORTUGUESA 

Fala Muito bem 

Compreensão Muito bem 

Leitura Muito bem 

Escrita Muito bem 

 

O uso funcional linguístico no domínio familiar dos membros familiares de E5 é bem 

variado: seus avós paternos e maternos usam mais a língua japonesa, contudo também se 

comunicam em português. O pai, mãe e irmãos de E5 usam mais a língua portuguesa, apesar 
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dos pais desse informante também usarem o japonês com menos frequência. Os irmãos de E5 

utilizam mais o português para a comunicação, porém usam em segundo lugar, outra língua (o 

inglês) e, falam o japonês com menos frequência do que essa língua mencionada. A tabela que 

segue ilustra a competência linguística dos familiares de E5:  

 

Quadro 44 – Uso funcional linguístico dos familiares de E5 

USO FUNCIONAL LINGUÍSTICO PELOS FAMILIARES: 

AMBIENTE FAMILIAR 

Sujeitos inseridos no 

domínio familiar 

Língua mais usada por esses 

sujeitos 

Língua menos usada por 

esses sujeitos80 

Pai Português Japonês 

Mãe Português Japonês 

Avó paterna Japonês Português 

Avô paterno Japonês Português 

Avó materna Japonês Português 

Avô materno Japonês Português 

Irmãos Português Inglês e Japonês 

 

O uso linguístico de E5 no ambiente familiar se dá, atualmente, da seguinte maneira: 

com a esposa, o pai, a mãe e os sogros, o informante se comunica penas em língua portuguesa. 

Com os avós paternos e maternos, E5 se comunica apenas em língua japonesa. O gráfico que 

segue ilustra essa situação descrita:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
80 Destacamos que, quando houver um X nessa coluna, significa que não há uma língua menos usada pelo sujeito 

em questão, e sim apenas uma língua que esse indivíduo utiliza, constante na coluna ‘língua mais usada por esses 

sujeitos’. 
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Gráfico 67 – Uso funcional linguístico de E5: domínio familiar 

 

 

No domínio social, E5 apenas se comunica usando a língua portuguesa, assim como no 

domínio profissional, onde o informante também utiliza apenas o português para falar com seus 

colegas de trabalho e com seu chefe. No domínio específico de uso da Associação Nikkei, E5 

declara que, com os funcionários, colegas dos grupos que participa e com o presidente da 

Associação apenas fala em português, destacando que, com os associados e nas atividades 

festivas da referida entidade, às vezes, usa a língua japonesa, porém se comunica mais 

frequentemente usando a língua portuguesa. No domínio escolar, o informante declarou que 

apenas usa o português para comunicar-se. Os gráficos que seguem demonstram o uso funcional 

linguístico de E5 nos domínios investigados:  

 

Gráfico 68 – Uso funcional linguístico de E5: domínio social 
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Gráfico 69 – Uso funcional linguístico de E5: domínio profissional 

 

 

Gráfico 70 – Uso funcional linguístico de E5: domínio específico de uso na Associação Nikkei 

 

 

Gráfico 71 – Uso funcional linguístico de E5: domínio escolar 
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A análise do uso funcional linguístico de E5, nos domínios investigados, desvela a 

relação de dominância da língua portuguesa (88,4%) perante a língua japonesa (11,6%), no 

momento atual, nos diversos contextos comunicativos pesquisados em nosso trabalho. Contudo, 

como podemos visualizar no gráfico que segue, tanto no domínio familiar (44,44%), quanto no 

específico da Associação Nikkei (13,3%), E5 também faz uso da língua japonesa com alguns 

sujeitos inseridos nesses domínios.   

 

Gráfico 72 – Uso funcional linguístico de E5 em todos os domínios investigados 

 

 

A análise de E5 chama nossa atenção ao levarmos em conta que, apesar de iniciar o 

aprendizado da língua japonesa primeiro do que o da língua portuguesa (3 anos antes), no 

momento atual, esse informante usa mais a língua portuguesa do que a japonesa e avalia sua 

competência naquela língua de maneira melhor do que nessa. O contato do indivíduo com 

falantes de língua portuguesa e o uso dessa língua, de maneira mais numerosa, nos diversos 

domínios comunicativos nos quais se insere são demonstrativos de que o grau de bilingualidade 

de um sujeito é mutável tanto em face do contexto de aquisição das línguas, como também, 

poderíamos dizer, por ora, em maior escala pelo uso funcional linguístico ao longo da vida do 

indivíduo.  
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4.3 Rede social 3: Taiko 

 

Realizaremos neste subcapítulo a análise dos dados dos 5 informantes da rede social 

denominada ‘taiko’ que participaram de nossa investigação.  

Entre os informantes desse grupo, somente 1 pertence ao sexo feminino (20%), sendo 

os outros 4 do sexo masculino (80%). Todos os 5 membros dessa rede possuem curso superior 

completo (100%) e encontram-se em faixa etárias variadas, possuindo 2 sujeitos entre 40 a 50 

anos, 1 entre 50 a 60 anos e 2 acima dos 60 anos.  Em relação à geração dos indivíduos 

analisados, 1 é issei (20%), 2 são nisseis (40%) e 2 são sansseis (40%). Os gráficos que seguem 

ilustram essas variáveis importantes sobre os informantes da rede taiko:  

 
Gráfico 73 – Gênero dos informantes da rede social 3 

 

 

Gráfico 74 – Geração dos informantes da rede social 3 
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Gráfico 75 – Escolaridade dos informantes da rede social 3 

 

 

Destacamos que, durante nossas observações na rede taiko, percebemos que há muitos 

ocidentais, não nikkeis, que participam dessa atividade. O que chamou nossa atenção foi o fato 

de que os instrutores, nikkeis, realizam uma alternância de códigos, entre o português e o 

japonês durante as instruções que dão aos membros dessa atividade. Outro fato curioso em 

nosso trabalho de observadores impeliu-nos a realizar investigações futuras acerca de 

representações linguísticas na Associação: muitos membros desse grupo, em nossas conversas 

informais, quando questionados se falavam japonês, respondiam em seguida que falavam ‘não 

exatamente o japonês, e sim, koroniago’.81 Além disso, um indivíduo da rede taiko, negou-se a 

participar de nossa pesquisa, afirmando que “por trabalhar em companhia japonesa, possuía um 

alto nível de japonês, diferente da língua falada pelos membros da Associação, alegando que 

não queria se destacar em nossa investigação, tampouco ‘humilhar’ seus amigos que falam 

“koroniago”. Ao ser questionado, percebemos que esse sujeito possui uma representação 

negativa em relação à koroniago, afirmando que seu ‘japonês padrão’ é diferente dessa língua 

e possui mais prestígio, atualmente. Apesar desse ser um caso à parte durante nossa tarefa de 

pesquisadores, salientamos que, pesquisas porvindouras sobre a representação linguística dos 

japoneses e nikkeis sobre a koroniago poderá responder às nossas inquietações sobre o tema.  

 

4.3.1 Informante T1 

                                                           
81 Em japonês a palavra ‘koronia’ significa ‘colônia’ e ‘go’ significa língua. A palavra Japão, por exemplo, é dita 

‘nihon’, então língua japonesa é ‘nihongo’ que é a junção das palavras Japão e língua. Dessa maneira, os japoneses 

brasileiros fazem o neologismo utilizando as palavras ‘colônia’ e ‘língua’, criando o termo ‘koroniago’. Já existem 

trabalhos acadêmicos que citam a ‘koroniago’ dos nikkeis brasileiros, como o artigo intitulado “A língua falada 

nas comunidades rurais nipo-brasileiras do estado de São Paulo – considerações sobre koronia-go” da autora Junko 

Ota, 2009.  
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Superior Completo
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O informante T1 pertence ao sexo feminino, encontra-se na faixa etária entre 40 a 50 

anos, é nissei e possui o ensino superior completo.  

T1 afirma que aprendeu tanto o japonês como o português desde bebê, em casa, com os 

pais, ou seja, ambas as línguas ao mesmo tempo e, portanto, antes da fase maturacional da 

linguagem, o que nos leva a classificar esse informante da maneira que segue, destacando que, 

L1ab representa que tanto a língua japonesa, como a língua portuguesa foram aprendidas como 

línguas maternas ao mesmo tempo e antes da fase de maturação linguística do indivíduo: 

 

Quadro 45 – contexto de aquisição de línguas de T1 

Contexto de aquisição das línguas portuguesa e japonesa 

T1: L1ab 

 

Ao analisarmos a competência linguística de T1, percebemos que esse informante 

afirma que fala, entende, lê e escreve o português muito bem e, em relação ao japonês, esse 

indivíduo declara que fala muito bem, entende em nível regular, lê e escreve um pouco. Sobre 

a escrita, T1 revela que domina os caracteres silábicos completamente, o hiragana e o katakana, 

mas somente domina os kanjis do ensino primário. As tabelas a seguir ilustram a competência 

linguística de T1: 

 
Quadro 46 – competência linguística de T1: língua japonesa 

COMPETÊNCIA LINGUÍSTICA EM LÍNGUA JAPONESA 

Fala Muito bem 

Compreensão Regular 

Leitura Pouco 

Escrita Pouco 

 
 

Quadro 47 – competência linguística de T2: língua portuguesa 

COMPETÊNCIA LINGUÍSTICA EM LÍNGUA PORTUGUESA 

Fala Muito bem 

Compreensão Muito bem 

Leitura Muito bem 

Escrita Muito bem 
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Em relação ao uso funcional linguístico dos familiares de T1 no domínio familiar, 

podemos destacar que, a maioria dos membros familiares usa o japonês: pai, mãe, avós paternos 

e avós maternos. Somente os irmãos de T1 se comunicam em português:  

 
Quadro 48 – Uso funcional linguístico dos familiares de T1 

USO FUNCIONAL LINGUÍSTICO PELOS FAMILIARES: 

AMBIENTE FAMILIAR 

Sujeitos inseridos no 

domínio familiar 

Língua mais usada por 

esses sujeitos 

Língua menos usada por 

esses sujeitos82 

Pai Japonês X 

Mãe Japonês X 

Avó paterna Japonês X 

Avô paterno Japonês X 

Avó materna Japonês X 

Avô materno Japonês Português 

Irmãos X Português 

 

Sobre o uso linguístico de T1 no domínio familiar, podemos atestar que esse sujeito se 

comunica apenas em língua japonesa com o pai, a mãe e a avó paterna. Nesse domínio, T1 não 

usa a língua portuguesa, como ilustra o gráfico a seguir:  

 

Gráfico 76 – Uso funcional linguístico de T1: domínio familiar 

 

                                                           
82 Destacamos que, quando houver um X nessa coluna, significa que não há uma língua menos usada pelo sujeito 

em questão, e sim apenas uma língua que esse indivíduo utiliza, constante na coluna ‘língua mais usada por esses 

sujeitos’. 
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No domínio social, T1 afirma que apenas usa o português com os vizinhos, porém com 

os amigos, usa tanto essa língua como o japonês. 

 

Gráfico 77– Uso funcional linguístico de T1: domínio social 

 

 

No domínio profissional, o informante supracitado declara que usa, frequentemente, 

tanto a língua japonesa como a língua portuguesa com os colegas do trabalho, contudo, com 

seu chefe, utiliza frequentemente o japonês e, às vezes, o português, como demonstra o gráfico 

a seguir:  

 
Gráfico 78 – Uso funcional linguístico de T1: domínio profissional 

 

 

No domínio específico da Associação Nikkei, T1 destaca que com os associados, os 

colegas de grupos que participa e nas atividades festivas da Associação fala frequentemente em 
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português e, às vezes, em japonês. Com os funcionários, T1 afirma que usa frequentemente e 

igualmente, ambas as línguas em questão. Já com o presidente da Associação, o informante 

declara que apenas fala em português:  

 

Gráfico 79 – Uso funcional linguístico de T1: domínio específico de uso na Associação Nikkei 

 

 

Ressaltamos que, no domínio escolar, T1 não preencheu nada, alegando que não se 

insere nesse domínio.  

O uso funcional linguístico de T1 em todos os domínios investigados revela que há uma 

dominância de uso da língua japonesa (53,29%) em relação à língua portuguesa (46,71%) na 

vida atual desse sujeito nos domínios comunicativos analisados. Contudo, percebemos que esse 

domínio linguístico não é demasiadamente discrepante, como poder-se-ia imaginar, por hora. 

No domínio social e específico da Associação Nikkei, T1 demonstrou usar com mais frequência 

a língua portuguesa e, também, auto avalia sua competência nessa língua melhor do que na 

língua japonesa.  
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Gráfico 80 – Uso funcional linguístico de T1 em todos os domínios investigados 

 

 

 

4.3.2 Informante T2 

 

O informante T2 pertence ao sexo masculino, possui ensino superior completo, 

encontra-se na faixa etária entre 40 a 50 anos e é issei.  

Esse informante principia o aprendizado da língua japonesa desde sua infância, como 

primeira língua, e somente começa a aprender a língua portuguesa aos 36 anos, ou seja, após a 

fase maturacional da linguagem, como língua estrangeira. Identificamos o contexto de 

aquisição das línguas em questão, por T2, da maneira que segue:  

 

Quadro 49 – contexto de aquisição de línguas de T2 

Contexto de aquisição das línguas portuguesa e japonesa 

T2: Lm + Le 

 

Ao avaliar sua competência linguística, T2 afirma que fala, entende, lê e escreve em 

japonês muito bem. Porém, em relação à língua portuguesa, esse informante diz que fala, 

entende, lê e escreve apenas um pouco:  

 
Quadro 50 – competência linguística de T2: língua japonesa 

COMPETÊNCIA LINGUÍSTICA EM LÍNGUA JAPONESA 

Fala Muito Bem 

Compreensão Muito Bem 

Leitura Muito Bem 

Escrita Muito Bem 
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Quadro 51 – competência linguística de T2: língua portuguesa 

COMPETÊNCIA LINGUÍSTICA EM LÍNGUA PORTUGUESA 

Fala Um pouco 

Compreensão Um pouco 

Leitura Um pouco 

Escrita Um pouco 

 

O uso funcional linguístico dos familiares de T2 revela muito sobre sua alta proficiência 

em língua japonesa, uma vez que, o pai, mãe, avós paternos, avós maternos e irmãos somente 

dominam a língua japonesa:  

 

Quadro 52 – Uso funcional linguístico dos familiares de T2 

USO FUNCIONAL LINGUÍSTICO PELOS FAMILIARES: 

AMBIENTE FAMILIAR 

Sujeitos inseridos no 

domínio familiar 

Língua mais usada por 

esses sujeitos 

Língua menos usada por esses 

sujeitos83 

Pai Japonês X 

Mãe Japonês X 

Avó paterna Japonês X 

Avô paterno Japonês X 

Avó materna Japonês X 

Avô materno Japonês X 

Irmãos Japonês X 

 

Em relação ao uso funcional linguístico no domínio familiar, T2 declara que, com os 

avós paternos, maternos, pai, mãe e sogros somente usa a língua japonesa. Com a esposa, o 

informante usa frequentemente o português, o japonês e, às vezes, fala em outra língua.84 Com 

os dois filhos, T2 afirma que usa frequentemente tanto a língua japonesa, como a língua 

portuguesa. O gráfico que segue ilustra o uso funcional desse informante no domínio familiar 

atual:  

 

 

 

                                                           
83 Destacamos que, quando houver um X nessa coluna, significa que não há uma língua menos usada pelo sujeito 

em questão, e sim apenas uma língua que esse indivíduo utiliza, constante na coluna ‘língua mais usada por esses 

sujeitos’. 
84 O informante não declarou qual seria essa outra língua em questão.  
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Gráfico 81 – Uso funcional linguístico de T2: domínio familiar 

 

 

Cabe acrescentar que, ambos os filhos de T2 ainda se encontram no processo de 

aquisição de linguagem, antes da fase maturacional e se comunicam tanto em português, como 

em japonês, tendo contato com essas línguas desde o início de suas fases de aquisição de 

linguagem. Em nossas observações, percebemos que, as crianças em questão, às vezes, no 

mesmo domínio, usavam na mesma frase ambas as línguas, alternando os códigos com muita 

frequência e agilidade. Seus pais, chamam nossa atenção para atentar-nos ao fato de como os 

filhos, ao mudar de código, mesmo ao falar nomes próprios de seus colegas, mudam também a 

entonação de acordo com a língua que estão usando, ou seja, se chamam os amigos em 

português, o fazem seguindo a prosódia dessa língua. Se o fazem em japonês, também alteram 

sua entonação para adequar-se perfeitamente à prosódia da língua japonesa. Os pais destacam, 

como professores, a importância de ensinarmos às crianças as línguas de seus familiares desde 

pequenos, antes da fase maturacional chegar a seu fim, sobrelevando as vantagens de serem 

bilíngues num contexto bilíngue/multilíngue de imigração, no qual estão inseridos.  

No domínio social, T2 usa frequentemente, para comunicar-se com os vizinhos e amigos 

a língua portuguesa e, às vezes, utiliza a língua japonesa e outra língua, não especificada:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 82 – Uso funcional linguístico de T2: domínio social 

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3

Uso funcional linguístico de T2 -
domínio familiar

Português Japonês Outra língua



155 

 

 

 

 

 

No domínio profissional, o referido informante, com o chefe do trabalho, se comunica 

usando apenas a língua japonesa. Já com os colegas desse ambiente, T2 usa frequentemente a 

língua japonesa e, às vezes, a língua portuguesa:  

 

Gráfico 83 – Uso funcional linguístico de T2: domínio profissional 

 

 

No domínio específico de uso na Associação Nikkei, T2 afirma que, com os 

funcionários, associados, colegas de grupos que participa, presidente da Associação e nas 

atividades festivas da entidade, usa frequentemente a língua portuguesa e, às vezes, a língua 

japonesa:  
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Gráfico 84 – Uso funcional linguístico de T2: domínio específico de uso na Associação Nikkei 

 

 

No domínio escolar, T2 afirma usar somente a língua japonesa com todos os sujeitos 

inseridos nesse ambiente comunicativo: já que trabalha como professor de língua japonesa da 

Escola Modelo e acredita ser de extrema importância usar somente o japonês ness local:  

 

Gráfico 85 – Uso funcional linguístico de T2: domínio escolar 

 

 

Nossa investigação do uso funcional linguístico de T2, nos domínios comunicativos 

propostos, revela que há uma dominância de uso da língua japonesa (65,32%) em relação à 

língua portuguesa (29,31) e outras línguas (5,4%), no momento atual da vida desse informante. 

Contudo, podemos perceber que também há ambientes comunicativos onde T2 usa mais o 

português do que o japonês, como o domínio social e o específico na Associação Nikkei.  

 

Gráfico 86 – Uso funcional linguístico de T2 em todos os domínios investigados 
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4.3.3 Informante T3  

 

O informante T3 pertence ao sexo masculino, encontra-se na faixa etária de 50 a 60 anos, 

possui ensino superior completo e é sanssei.  

Esse indivíduo declara que começa a aprender a língua japonesa aos 4 anos de idade, 

com os pais e a língua portuguesa entre 1 a 2 anos, com os mesmos, bem como na escola. Assim, 

adquire ambas as línguas antes da fase maturacional da linguagem, sendo que o aprendizado do 

japonês inicia-se após o do português. Identificamos, então, o contexto de aquisição das línguas 

em questão de T3 da seguinte maneira:  

 
Quadro 53 – contexto de aquisição de línguas de T3 

Contexto de aquisição das línguas portuguesa e japonesa 

T3: L1 + L2 

 

T3 afirma que fala e entende um pouco de japonês, mas que não lê, nem escreve nada 

nessa língua. Já em português, esse informante diz que fala, entende, lê e escreve muito bem:  

 

 

 

 

 

 

Quadro 54 – competência linguística de T3: língua japonesa 
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COMPETÊNCIA LINGUÍSTICA EM LÍNGUA JAPONESA 

Fala Pouco 

Compreensão Pouco 

Leitura Nada 

Escrita Nada 

 

Quadro 55 – competência linguística de T3: língua portuguesa 

COMPETÊNCIA LINGUÍSTICA EM LÍNGUA PORTUGUESA 

Fala Muito bem 

Compreensão Muito bem 

Leitura Muito bem 

Escrita Muito bem 

 

Ao informar o uso funcional linguístico de seus familiares, T3 destaca que seus avós 

paternos e maternos se comunicam apenas em japonês. Já seu pai e sua mãe utilizam mais a 

língua portuguesa, usando a língua japonesa com menos frequência. Os irmãos de T3 apenas 

usam o português: 

Quadro 56 – Uso funcional linguístico dos familiares de T3 

USO FUNCIONAL LINGUÍSTICO PELOS FAMILIARES: 

AMBIENTE FAMILIAR 

Sujeitos inseridos no 

domínio familiar 

Língua mais usada por 

esses sujeitos 

Língua menos usada por 

esses sujeitos85 

Pai Português Japonês 

Mãe Português Japonês 

Avó paterna Japonês X 

Avô paterno Japonês X 

Avó materna Japonês X 

Avô materno Japonês X 

Irmãos X Português 

 

                                                           
85 Destacamos que, quando houver um X nessa coluna, significa que não há uma língua menos usada pelo sujeito 

em questão, e sim apenas uma língua que esse indivíduo utiliza, constante na coluna ‘língua mais usada por esses 

sujeitos’. 
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No domínio familiar, T3 se comunica apenas em português com todos os sujeitos que 

declarou estarem inseridos nesse ambiente, a saber, sua esposa, pai, mãe, sogros e o filho mais 

velho:  

 

Gráfico 87 – Uso funcional linguístico de T3: domínio familiar 

 

 

No domínio social e profissional, T3 também deixa claro que somente usa o português 

para comunicar-se com os sujeitos inseridos nesses ambientes:  

 

Gráfico 88 – Uso funcional linguístico de T3: domínio social 
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Gráfico 89 – Uso funcional linguístico de T3: domínio profissional 

 

 

No domínio específico de uso linguístico na Associação Nikkei, T3 declara que, com os 

funcionários e presidente da Associação apenas usa a língua portuguesa, porém, com os 

associados, colegas de grupos que participa e nas atividades festivas da entidade, esse 

informante destaca que usa frequentemente o português e, às vezes, o japonês:  

 

Gráfico 90 – Uso funcional linguístico de T3: domínio específico na Associação Nikkei 

 

 

No domínio escolar, E3 afirma que, com os colegas da escola, os funcionários e o 

professor, se comunica frequentemente em língua portuguesa, contudo, às vezes, também se 

comunica usando a língua japonesa:  
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Gráfico 91 – Uso funcional linguístico de T3: domínio escolar 

 

 

A análise do uso linguístico de T3 em todos os domínios comunicativos investigados 

comprova que há uma dominância de uso da língua portuguesa (89,26%) em relação à língua 

japonesa (10,74%).  

 

Gráfico 92 – Uso funcional linguístico de T3 em todos os domínios investigados 

 

 

 

4.3.4 Informante T4 

 

O informante T4 pertence ao sexo masculino, possui ensino superior completo, 

encontra-se na faixa etária acima dos 60 anos e é nissei.  

T4 começa a aprender a língua japonesa desde sua fase inicial de aquisição da primeira 

língua, iniciando o aprendizado da língua portuguesa aos 6 anos, na escola. Apesar de 
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tardiamente, a aprendizagem dessa língua principia-se antes da fase maturacional da linguagem, 

então, nesse caso, identificamos o contexto de aquisição das línguas em questão desse 

informante como segue:  

 

Quadro 57 – contexto de aquisição de línguas de T4 

CONTEXTO DE AQUISIÇÃO DAS LÍNGUAS PORTUGUESA E JAPONESA 

T4: L1 + L2 

 

O informante supracitado, ao avaliar sua competência linguística em japonês e 

português declara que, atualmente, não fala, lê e escreve nada em japonês, mas entende um 

pouco. Em relação ao português, T4 afirma que fala, entende, lê e escreve muito bem nessa 

língua. As tabelas que seguem ilustram a competência linguística desse informante:  

 

Quadro 58 – competência linguística de T4: língua japonesa 

COMPETÊNCIA LINGUÍSTICA EM LÍNGUA JAPONESA 

Fala Nada 

Compreensão Pouco 

Leitura Pouco 

Escrita Pouco 

 

Quadro 59 – competência linguística de T4: língua portuguesa 

COMPETÊNCIA LINGUÍSTICA EM LÍNGUA PORTUGUESA 

Fala Muito bem 

Compreensão Muito bem 

Leitura Muito bem 

Escrita Muito bem 

 

T4 ao detalhar o uso funcional linguístico de seus familiares, no domínio familiar, 

ressalta que, seus pais, avós paternos, avós maternos e seus irmãos se comunicam apenas em 

português:  
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Quadro 60 – Uso funcional linguístico dos familiares de T4 

USO FUNCIONAL LINGUÍSTICO PELOS FAMILIARES: 

AMBIENTE FAMILIAR 

Sujeitos inseridos no 

domínio familiar 

Língua mais usada por 

esses sujeitos 

Língua menos usada por 

esses sujeitos86 

Pai Português X 

Mãe Português X 

Avó paterna Português X 

Avô paterno Português X 

Avó materna Português X 

Avô materno Português X 

Irmãos Português X 

 

Além disso, em todos os domínios investigados em nossa pesquisa (familiar, social, 

profissional, específico da Associação Nikkei e escolar), T4 elucida que apenas usa a língua 

portuguesa para a comunicação com os sujeitos inseridos nesses ambientes. Os gráficos que 

seguem ilustram a análise do uso funcional linguístico desse informante:  

 

Gráfico 93 – Uso funcional linguístico de T4: domínio familiar 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
86 Destacamos que, quando houver um X nessa coluna, significa que não há uma língua menos usada pelo sujeito 

em questão, e sim apenas uma língua que esse indivíduo utiliza, constante na coluna ‘língua mais usada por esses 

sujeitos’. 
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Gráfico 94 – Uso funcional linguístico de T4: domínio social 

 

 

Gráfico 95 – Uso funcional linguístico de T4: domínio profissional 

 

 

Gráfico 96 – Uso funcional linguístico de T4: domínio específico de uso na Associação Nikkei 

 

0

1

2

3

Vizinhos Amigos

Uso funcional linguístico de T4: 
domínio social

Português Japonês Outra língua

0

1

2

3

Colegas de trabalho Chefe do trabalho

Uso funcional linguístico de T4: 
domímio profissional 

Português Japonês Outra língua

0

1

2

3

Funcionários Associados Colegas de
grupos que

participa

Presidente
da

Associação

Atividades
festivas da
Associação

Uso funcional linguístico de T4: 
domínio específico de uso na 

Associação Nikkei

Português Japonês Outra língua



165 

 

 

 

 

Gráfico 97 – Uso funcional linguístico de T4: domínio escolar 

 

 

 

Gráfico 98 – Uso funcional linguístico de T4 em todos os domínios investigados 

 

 

A análise do uso funcional linguístico de T4 nos domínios investigados revela, de 

maneira clara, a dominância de uso da língua portuguesa (100%). O referido informante 

esclarece que não usa a língua japonesa no momento atual de sua vida, chegando a destacar na 

parte de ‘atitudes linguísticas’, do questionário aplicado, que gostaria de estudar a língua 

japonesa, já que não teve oportunidade de fazê-lo. O que aconteceu com T4, provavelmente, 

foi o abandono de uso do japonês em detrimento do português ao longo de sua vida, pois esse 

informante destaca que aprendeu a língua japonesa falada com seus pais e a usava até o 

momento em que começa a frequentar a escola brasileira e é alfabetizado em português. O 

informante destaca que, com o passar do tempo, seus pais também começaram a falar a língua 
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portuguesa e, com isso, ele foi abandonando o uso do japonês até chegar ao estágio atual em 

que usa apenas o português nos ambientes investigados.   

 

4.3.5 Informante T5 

 

O informante T5 pertence ao sexo masculino, encontra-se na faixa etária acima dos 60 

anos, possui ensino superior completo e é sanssei.  

T5 começa a aprender o japonês como primeira língua, desde sua infância, iniciando o 

aprendizado do português apenas aos 6 anos de idade. Como aprende essa língua ainda antes 

da fase maturacional da linguagem ter se completado, identificamos o contexto de aquisição 

das línguas envolvidas desse informante da seguinte maneira:  

 

Quadro 61 – contexto de aquisição de línguas de T5 

Contexto de aquisição das línguas portuguesa e japonesa 

T5: L1 + L2 

 

T4 afirma que fala e entende a língua japonesa em nível regular, porém lê e escreve um 

pouco. O informante destaca que apenas domina os caracteres silábicos hiragana, não 

possuindo conhecimento algum dos katakanas e kanjis. Em relação à língua japonesa, T4 diz 

que fala, entende, lê e escreve muito bem nessa língua. As tabelas a seguir ilustram a 

competência linguística declarada por esse informante:  

 

Quadro 62 – competência linguística de T5: língua japonesa 

COMPETÊNCIA LINGUÍSTICA EM LÍNGUA JAPONESA 

Fala Regular 

Compreensão Regular 

Leitura Pouco 

Escrita Pouco 

 

 
Quadro 63 – competência linguística de T5: língua portuguesa 

COMPETÊNCIA LINGUÍSTICA EM LÍNGUA PORTUGUESA 

Fala Muito bem 

Compreensão Muito bem 

Leitura Muito bem 

Escrita Muito bem 
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T4 destaca que, no domínio familiar, seu pai e irmãos usam mais a língua portuguesa 

do que a japonesa para comunicar-se. Contudo, esclarece que sua mãe usa mais o japonês do 

que o português. Já seus avós paternos e maternos falavam apenas em língua japonesa:  

 
Quadro 64 - Uso funcional linguístico dos familiares de T5 

USO FUNCIONAL LINGUÍSTICO PELOS FAMILIARES: 

AMBIENTE FAMILIAR 

Sujeitos inseridos no 

domínio familiar 

Língua mais usada por 

esses sujeitos 

Língua menos usada por 

esses sujeitos87 

Pai Português Japonês 

Mãe Japonês Português 

Avó paterna Japonês X 

Avô paterno Japonês X 

Avó materna Japonês X 

Avô materno Japonês X 

Irmãos Português Japonês 

 

No domínio familiar, T4 aponta que, com os filhos, usa apenas a língua portuguesa para 

comunicar-se. Já com a esposa, o informante declara que fala frequentemente em português, 

bem como, às vezes, usa o japonês:  

 

Gráfico 99 – Uso funcional linguístico de T5: domínio familiar 

                                                           
87 Destacamos que, quando houver um X nessa coluna, significa que não há uma língua menos usada pelo sujeito 

em questão, e sim apenas uma língua que esse indivíduo utiliza, constante na coluna ‘língua mais usada por esses 

sujeitos’. 
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No domínio social, T4 informa que, com os vizinhos, usa apenas a língua japonesa. Já 

com os amigos, declara que fala frequentemente em português, contudo, às vezes, utiliza 

também a língua japonesa.  

 
Gráfico 100 – Uso funcional linguístico de T5: domínio social 

 

 

T4 não preenche o campo ‘domínio profissional’ pois, como declara no setor ‘dados 

sócio demográficos I’, atualmente, não exerce nenhuma profissão porque já se aposentou. Cabe 

acrescentar que, também no domínio escolar, T4 não preencheu nenhum campo, levando-nos a 

entender que esse domínio não faz parte dos contextos sociais onde utiliza as línguas que 

domina para comunicar-se.  

No domínio específico de uso da Associação Nikkei, T4 afirma que, com os 

funcionários e nas atividades festivas, utiliza apenas o português. Já com os associados, colegas 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

Esposa Filho mais velho Filho mais novo

Uso funcional linguístico de T5 -
domínio familiar

Português Japonês Outra língua

0

1

2

3

Vizinhos Amigos

Uso funcional linguístico de T5: 
domínio social

Português Japonês Outra língua



169 

 

 

 

dos grupos que participa e com o presidente da Associação, usa frequentemente a língua 

portuguesa para comunicar-se, bem como, às vezes, faz uso da língua japonesa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 101 – Uso funcional linguístico de T5: domínio específico de uso na Associação Nikkei 

 

 

Analisando o uso funcional linguístico de T4 em todos os domínios investigados 

podemos afirmar que há uma dominância de uso da língua portuguesa (68,3%) em relação à 

língua japonesa (31,70%). Entretanto, no domínio social, por exemplo, há um maior uso do 

japonês (66,67%), nesse contexto, do que o português (33,33%), como salienta o gráfico que 

segue:  

 

Gráfico 102 – Uso funcional linguístico de T5 em todos os domínios investigados 
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Não podemos dizer que T4 é “mais bilíngue em língua portuguesa do que em língua 

japonesa” uma vez que, se faz necessário identificar o contexto que esse bilinguismo se 

manifesta. Os repertórios linguísticos individuais, como demonstrado em nossas análises, nesse 

trabalho, são bem díspares, pois, os indivíduos “raramente usam duas línguas em exatamente 

as mesmas situações” (MYERS-SCOTTON apud SALGADO, 2009, p. 144).   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A história da imigração japonesa para o estado do Rio de Janeiro, compendiada 

em nosso trabalho, revela que a primeira colônia nipônica do Brasil iniciou-se nessa 

localidade, mais precisamente na região de Macaé na fazenda Santo Antônio. Contudo, 

essa história ainda é desconhecida para muitas pessoas, talvez pelo enfoque dado à 

imigração japonesa em massa e planejada para o estado de São Paulo no ano de 1908. O 

deslocamento dos japoneses para o Rio de Janeiro se deu de maneira numerosa, através 

de reimigrações: o que conferiu um caráter especial às colônias formadas nesse território.  

Discorremos, também, sobre as dificuldades enfrentadas pelos imigrantes 

nipônicos para estabelecer-se no território fluminense, ressaltando os problemas 

ocasionados pela falta de apoio do governo brasileiro e japonês, bem como a ausência de 

planejamento prévio para o processo de imigração. Além disso, destacamos toda a 

problemática envolta nas tentativas de implementar nas colônias o ensino da língua 

japonesa que, em certa medida, garantiria um futuro auspicioso para os descendentes de 

imigrantes nipônicos ao retornarem para o Japão. Sabemos que, na maioria dos casos, 

esse retorno ao país do sol nascente nunca chegou a acontecer na vida de muitas famílias 

japonesas que vieram para o Brasil, impulsionadas pelas propagandas inverídicas de 

ambos os governos: o japonês e o brasileiro.    

Ao traçar o caminho percorrido por alguns imigrantes nipônicos, recontamos, na 

medida do possível, histórias que juntas remontam pedaços importantes da imigração 

japonesa em nosso país, salientando o processo de fixação de muitas famílias e de 

formação de muitas colônias no estado do Rio. O mapa que fizemos, ilustra, notadamente, 

os territórios do referido estado onde os japoneses se fixaram e formaram suas 

comunidades. Visualizando o mapa supracitado, percebemos que somente na região 

noroeste do estado do Rio de Janeiro não houve a formação de colônias nipônicas.  

Salientamos, também, a importância do desenvolvimento de políticas linguísticas 

que garantam a sobrevivência ou revitalização de línguas de imigração que, assim como 

a língua japonesa, sofreram ao longo da história de nosso país a perseguição e o 

desprestígio causados por políticas nacionalistas que podavam o uso e propagação de 

qualquer outra língua que não fosse o português. Muitas línguas de imigração ainda 

sofrem com a falta de planejamento e aplicação de políticas linguísticas que as defendam.  

Explanamos sobre o contato linguístico, ressaltando a história desse campo de 

estudo que segue ganhando espaço ao longo de mais de um século de investigações. 
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Sobrelevamos, com isso, a premissa de que as línguas não desenvolveram-se sozinhas, 

isoladas e, sim, apresentam-se como um produto do contato linguístico que não deve ser 

entendido como um fenômeno ‘anormal’. Ao explanarmos sobre o CL, trazemos à luz de 

nossa pesquisa a importância desse processo no resultado atual da língua japonesa e 

portuguesa falada pelos imigrantes japoneses na cidade do Rio de Janeiro. O contato do 

japonês e do português deve ser analisado pois, assim como afirmam pesquisadores e os 

próprios nikkeis, a língua falada por grande parte da comunidade nipônica no Brasil – 

hoje o país com maior número de japoneses depois do Japão – poderia ser chamada de 

‘koroniago’, ou seja, língua da colônia porque sua mudança em relação ao japonês do 

Japão pode ser percebida de maneira bem clara.  

Além disso, nossa argumentação sobre o CL chama a atenção para a fato de que 

esse processo não ocorre de maneira harmoniosa, na maioria dos casos. Dessa forma, nos 

cabe analisá-lo e estudá-lo como um fenômeno que pode acarretar mudanças linguísticas 

significativas numa ou em ambas as línguas envolvidas, podendo causar a morte de uma 

delas. A preocupação dos estudiosos em relação a morte linguística se dá, principalmente, 

porque quando uma língua morre, também desaparece com ela toda a cultura de um povo 

(THOMASON, 2001). Estudar o perfil linguístico de comunidades inseridas num 

contexto bilíngue/multilíngue de imigração, como fizemos nesse trabalho, constitui-se 

numa maneira de buscar entender como se encontram as línguas minoritárias, dos grupos 

minoritários, diante dessa incessante etnicidade em movimento perceptível em nosso país 

e visível na comunidade japonesa que investigamos.  

A língua japonesa falada no Brasil, de modo geral, desenvolveu-se através da 

mistura do japonês falado por imigrantes que vieram de todas as regiões do Japão. Na 

época que os primeiros imigrantes chegaram em nosso país, a língua japonesa possuía 

diferenças notórias de acordo com a região de seus falantes e, ao contrário de outros países 

que receberam imigrantes de regiões específicas do Japão, o Brasil abrigou essa 

diversidade linguística nipônica. Linguistas japoneses têm mostrado um grande interesse 

em investigar a língua japonesa falada em nosso país, uma vez que, levam em conta que 

aqui há um resultado de language shift decorrente da necessidade comunicativa dos 

imigrantes que, entre outros fatores, apagaram as marcas de regionalismo, diferenças de 

formalidade e gênero: traços importantes e característicos da língua japonesa falada 

atualmente no Japão (SAKURAI, 2008).  

Para identificar o perfil sociolinguístico das comunidades japonesas no Rio de 

Janeiro, propomo-nos a investigar a situação de bilinguismo de alguns nikkeis, membros 
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de uma comunidade japonesa na referida cidade. Utilizamos o método de investigação 

através da identificação de redes sociais, uma vez que, esse método nos permite investigar 

sistemas fluidos que estejam passando por mudanças rápidas e, ao mesmo tempo, 

viabiliza uma investigação da localidade comum, bem como da interação primária entre 

os indivíduos pertencentes aos mesmos grupos de interação comunicativa.   

Para compreender a situação de bilinguismo dos nikkeis no Rio de Janeiro, 

investigamos 15 informantes em 3 redes sociais identificadas na Associação Nikkei do 

Rio de Janeiro: a rede social tênis de mesa, escola modelo e taiko. Para delimitarmos 

nossa investigação, fizemos um panorama geral sobre o termo bilinguismo, destacando 

sua complexidade de delimitação e falta de consenso. Levando em conta que o 

bilinguismo é um fenômeno relativo e mutável, lançamos mão dos conceitos de 

bilinguismo e bilingualidade de Savedra (2009) e seguimos nossa análise embasados na 

mesma autora, identificando a fluidez das situações bilíngues através do contexto de 

aquisição das línguas e do uso funcional variado em diferentes ambientes comunicativos. 

Contudo, analisamos os domínios de bilingualidade dos sujeitos investigados no 

momento atual da vida desses indivíduos.  

A análise da situação bilíngue dos sujeitos inseridos na comunidade japonesa de 

acordo com o que propõe Savedra (op. cit.) em seus trabalhos e investigações sobre 

estágios de bilingualidade, ao contrário de autores que só investigam indivíduos bilíngues 

considerando aqueles que possuem um mesmo grau de proficiência em ambas as línguas 

em nível nativo, permite-nos entrever os casos mais interessantes de uso de mais de uma 

língua em diferentes ambientes comunicativos, identificando a fluidez das situações de 

bilinguismo. (SAVEDRA, op. cit. p. 128). Essa fluidez mostrou-se considerável nos 

indivíduos investigados. Construindo um gráfico de linhas tridimensional com base nos 

gráficos de barra, constantes no capítulo 4 para ilustrar o uso funcional de cada informante 

investigado em todos os ambientes comunicativos que esses sujeitos se inserem no 

momento atual de suas vidas, logramos apresentar o quão fluídas essas situações de 

bilinguismo se manifestam. Mesmo quando um informante usa com mais frequência uma 

língua em relação à outra, apresentando uma relação de dominância de uso, ainda assim 

podemos perceber claramente o quão volúvel uma situação bilíngue pode figurar-se. Os 

gráficos que seguem ilustram de maneira clara essa fluidez da situação de bilinguismo 

apresentada na maioria dos informantes analisados:  

 

Gráfico 103 – Fluidez da situação de bilinguismo de TM1 em todos os ambientes comunicativos 
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Gráfico 104 – Fluidez da situação de bilinguismo de TM2 em todos os ambientes comunicativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 105 – Fluidez da situação de bilinguismo de TM5 em todos os ambientes comunicativos 
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Gráfico 106 – Fluidez da situação de bilinguismo de E1 em todos os ambientes comunicativos 

 

 

Gráfico 107 – Fluidez da situação de bilinguismo de E2 em todos os ambientes comunicativos 

 

Gráfico 108 – Fluidez da situação de bilinguismo de E1 em todos os ambientes comunicativos 
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Gráfico 109 – Fluidez da situação de bilinguismo de E4 em todos os ambientes comunicativos 

 

 

Gráfico 110 – Fluidez da situação de bilinguismo de E5 em todos os ambientes comunicativos 

 

Gráfico 111 – Fluidez da situação de bilinguismo de T1 em todos os ambientes comunicativos 
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Gráfico 112 – Fluidez da situação de bilinguismo de T2 em todos os ambientes comunicativos 

 

 

Gráfico 113 – Fluidez da situação de bilinguismo de T3 em todos os ambientes comunicativos 

 

Gráfico 114 – Fluidez da situação de bilinguismo de T5 em todos os ambientes comunicativos 
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Antes de realizarmos nossa investigação na Associação Nikkei do Rio de Janeiro, 

não tínhamos noção alguma do que iríamos encontrar na referida Associação, ou seja, não 

sabíamos qual seria o perfil linguístico dos indivíduos inseridos nas redes sociais que 

escolhemos para realizar nossa pesquisa. Como elucidado pelos gráficos acima, a fluidez 

de uso linguístico do português, japonês e, em alguns casos, de outras línguas, mostra-se 

proeminente na maioria dos sujeitos investigados, sobressaindo-se, principalmente, nos 

gráficos dos informantes E1, E4, T1, T2 e T5. Na análise do uso linguístico nos domínios 

comunicativos investigados em nossa pesquisa, desses informantes, pudemos perceber 

como a utilização das línguas envolvidas na situação bilíngue/multilíngue é mutável 

conforme o falante perpassa os ambientes comunicativos nos quais se insere no momento 

atual de sua vida. A minoria dos informantes (TM3, TM4 e T4) apresentou, no momento 

presente, uma relação de uso único e dominante de uma das línguas envolvidas, apesar 

da impossibilidade de dizermos que esses indivíduos não são bilíngues ou não estão 

inseridos numa situação de bilinguismo pois, dentro de alguns domínios comunicativos,  

ainda que usem somente uma língua,  eles têm que interagir com sujeitos que se 

comunicam tanto em português como em japonês e, até mesmo, indivíduos que usam 

ambas as línguas na maioria do tempo através da alternância de códigos (code-switching).  

Em relação ao contexto de aquisição das línguas, verificamos que, a maioria dos 

informantes foi identificada como L1 + L2, ou seja, aprenderam uma língua como 

primeira língua (L1) e depois, antes da fase maturacional da linguagem, iniciam o 

aprendizado de uma segunda língua (L2). Identificamos nesse contexto de aquisição de 

linguagem os informantes TM1, TM2, TM3, TM4, TM5, E4, E5, T3, T4 e T5, ou seja, 

10 dos 15 participantes de nossa investigação, totalizando 66,7%. No contexto de 
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aquisição das línguas classificado como Lm + Le, ou seja, quando o sujeito investigado 

aprende uma única língua como materna e, mais tarde, após a fase maturacional da 

linguagem aprende outra língua como estrangeira (Le), foram identificados 4 informantes, 

E1, E2, E3 e T2, representando 26,7% do total de indivíduos investigados. No contexto 

de aquisição de linguagem denominado Lab (quando o sujeito aprende como primeira 

língua tanto o português como o japonês, sendo ambas consideras L1), identificamos 

apenas um informante: T1 (6,6%). A tabela e o gráfico que seguem ilustram o contexto 

de aquisição das línguas japonesa e portuguesa, identificados na análise dos 15 

informantes:  

 
Quadro 65 – Contexto de aquisição das línguas de todos os informantes 

Contexto de Aquisição das línguas 

 Lab L1 + L2 Lm + Le 

 T1 TM1 E1 

  TM2 E2 

  TM3 E3 

  TM4 T2 

  TM5  

  E4  

  E5  

  T3  

  T4  

  T5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 115 – Contexto de aquisição das línguas japonesa 

e portuguesa de todos os informantes investigados 
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Assim como atesta Savedra (op. cit. p. 131), a situação de bilinguismo identificada 

pelo contexto de aquisição das línguas “não apresenta estabilidade no decorrer da vida 

dos indivíduos”, mudando de acordo com a variabilidade do uso funcional de cada uma 

das línguas nos diferentes ambientes comunicativos, suscitando uma relação de 

dominância linguística de uma língua em relação à outra. Elucidamos na análise dos 

dados que a asserção da autora supracitada aplica-se de maneira peremptória nos 

informantes de nossa investigação. Nos 15 indivíduos examinados, depreendemos que o 

contexto de aquisição das línguas não foi precípuo para determinar a fluidez ou não 

fluidez da situação de bilinguismo dos sujeitos, uma vez que, alguns indivíduos, apesar 

de identificados através do mesmo contexto de aquisição de línguas, apresentaram 

diferentes graus de bilingualidade nos ambientes comunicativos investigados, mostrando 

domínios linguísticos díspares. Como exemplo, podemos citar os informantes TM3, TM4 

e T4 que mostraram uma situação de dominância de uso da língua portuguesa em todos 

os ambientes comunicativos, apesar de terem sido identificados no mesmo contexto de 

aquisição de línguas de E4 e T5: indivíduos que apresentaram uma extensa fluidez de uso 

linguístico do japonês e português nos domínios comunicativos investigados.  

Todavia Savedra (op. cit. p. 131) ressalta que a variabilidade de uso linguístico 

sofre “modificações também em decorrência de fatores sociais e comportamentais”. A 

utilização das línguas pode apresentar uso paralelo e constante, uma delas pode ser 

abandonada ou seu uso diminuído “em decorrência de situações funcionais”. Os gráficos 

6,6%

66,7%

26,7%

Contexto de aquisição das línguas 
japonesa e portuguesa 

Lab

L1 + L2

Lm + Le
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de linha apresentados anteriormente ilustram esse aumento ou redução de utilização das 

línguas analisadas nos diferentes ambientes comunicativos propostos.  

Os resultados de nossa pesquisa corroboram com a afirmação de que o 

bilinguismo é um fenômeno mutável que deve ser investigado de acordo com o contexto 

individual de aquisição das línguas, bem como pelo uso funcional em diferentes 

ambientes comunicativos num dado momento ou num recorte temporal na vida dos 

sujeitos analisados. Destacamos que, essa segunda dimensão de bilingualidade em nosso 

trabalho mostrou-se mais determinante e fomentadora da fluidez de uso linguístico das 

línguas investigadas nos diferentes ambientes comunicativos, uma vez que, nos resultados 

apresentados em nossas análises, a dimensão de bilingualidade identificada pelo contexto 

de aquisição das línguas não mostrou-se crucial para influenciar a dominância de uso 

linguístico de uma língua em relação à outra na vida atual dos informantes.  

Contudo, não poderíamos ignorar que, ambas as dimensões de bilingualidade 

(contexto de aquisição de línguas e uso funcional por ambientes comunicativos), são 

fatores importantes e determinantes da situação de bilinguismo de um indivíduo. Além 

deles, notamos que as redes sociais também atuam como meios pelos quais o indivíduo 

bilíngue tem a oportunidade de reforçar seu uso linguístico e, até mesmo, perpassar por 

situações de uso de ambas as línguas. Percebemos que a cultura associativa japonesa 

fortalece o uso do japonês, bem como permite que os indivíduos que perderam o domínio 

dessa língua, ao longo do tempo, possam recuperá-lo através da revitalização linguística. 

Como atesta Salgado (2009, p. 148) “medir a bilingualidade dos indivíduos que compõem 

a minoria, ou minorias, bilíngues, pode representar um ato político de consequências 

importantes”.  

Os graus de bilingualidade dos informantes, demonstrados em nossa investigação, 

expressam o dinamismo e a mutabilidade do bilinguismo, bem como a importância de 

estudá-lo em diferentes contextos e perspectivas. Os escassos casos de uso linguístico 

constante, imutável e equilibrado em nosso trabalho revelam-se como a exceção e não a 

regra. Isso quer dizer que devemos abandonar a ideia de que o indivíduo bilíngue possui 

o mesmo grau de habilidade ou proficiência em ambas as línguas. Além disso, 

descontruímos com nossa análise, assim como Savedra (1994-2009) em seus trabalhos, o 

pensamento de que bilinguismo relaciona-se com a palavra “fluência”, levando a muitos 

falantes desconhecerem sua própria condição de bilíngue, acreditando não incluir-se 

nessa classificação por “não possuírem alto nível de proficiência em uma das línguas 

envolvidas na situação de bilinguismo”. Como apresentado, a situação bilíngue é 
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multifária e relativa, conferindo ao indivíduo a possibilidade de fazer uso de mais de uma 

língua em diferentes repertórios e ambientes comunicativos, de diferentes maneiras, 

usando diferentes habilidades, com controle de diferentes categorias, ou seja, um 

fenômeno sociocultural multifacetado: “se bilinguismo diz respeito à situação de contato 

entre duas línguas, bilingualidade é a expressão desse bilinguismo nas atividades do 

homem” (SALGADO, op. cit. p. 142).    

Nossa pesquisa enseja uma série de questionamentos que poderão resultar em 

novas investigações a respeito do CL entre o japonês e o português, bem como sobre a 

situação de bilinguismo de nikkeis no Rio de Janeiro. A supracitada “koroniago” (língua 

da colônia) irrompe como tema notável para futuras pesquisas, logrando ser explorada 

em diferentes campos, uma vez que, existe uma lacuna em trabalhos acadêmicos que 

possam desvelar, mais detalhadamente, a representação linguística dessa língua e suas 

características diferenciadoras em relação ao japonês considerado padrão. Em nossas 

observações de campo pudemos perceber uma certa representação linguística negativa de 

alguns informantes ao falarem da koroniago. Contudo, não conseguimos explorar de 

maneira minuciosa e mais analítica esse tema. Além disso, consideramos importante 

investigar com mais detalhes as características diferenciadoras da koroniago em relação 

ao japonês falado no Japão. Dessa maneira, presumimos ser relevante analisarmos essa 

língua em seus aspectos fonológicos, morfológicos, sintáticos, semânticos e pragmáticos, 

desvelando em que medida o CL entre a língua portuguesa e japonesa evidencia a 

explícita etnicidade em movimento nas comunidades de imigrantes.    

Além disso, acreditamos que investigações porvindouras sobre a relação entre o 

contexto de aquisição linguística e a dominância de uso de uma língua em relação à outra 

na situação bilíngue poderão trazer contribuições, na medida em que lograrmos responder 

se esse contexto se mostra realmente mais diferenciador da relação de maior uso de uma 

língua nos diferentes ambientes comunicativos nos quais o indivíduo se insere. Como 

destacado anteriormente, em nossa investigação o domínio de uso linguístico por 

ambientes comunicativos mostrou-se mais determinador da dominância de uso de uma 

das línguas envolvidas na situação bilíngue do que o contexto de aquisição linguística, 

uma vez que, informantes que possuem o mesmo contexto de aquisição de línguas 

apresentaram diferentes situações de dominância linguística nos ambientes 

comunicativos investigados.       
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: 

Questionário Sociolinguístico bilíngue – Japonês/português 

 

基本情報 I 

Dados sócio demográficos I 

1 性別 / Sexo:          女性 / Feminino        男性 / Masculino  

2 生まれた場所 / Local de nascimento: _________________ 

3 育った場所 / Onde cresceu?: _________________ 

4 
上記以外の場所に住んだことはありますか。また、どれくらいの期間住みました

か。 / Viveu em algum outro lugar? (anos, meses): ___________________________ 

5 生年月日 / Ano de nascimento: _______________ 

6 現在の職業は何ですか。 / Qual é a sua profissão atual?: ________________________  

7 いつから勤務していますか。 / Desde: _______ 

8 
前職があれば書いてください。 / Exerceu anteriormente alguma outra profissão?: 

____________________________________________________________  

9 
前職ではどれくらいの期間勤務されていましたか。 / Se esse for o caso, por quanto 

tempo? ___________________________ 

10 
通っていた学校の正式名称は何ですか。 / Que escolas/institutos superiores 

frequentou? ____________________________________________________  

11 何年間学校に通っていましたか。 /  Por quantos anos? _________________________ 

12 
学位を持っていますか。 / Possui certificado de conclusão de curso?: 

________________________________________________________ 

13 
専門学校に通ったことはありますか。/ Frequentou algum curso profissional?: 

________________________________________________________________________ 

14 
日系ブラジル何世ですか。/ Em qual geração de nikkei o senhor (a) está inserido?  

 Issei    Nissei    Sanssei    Ionssei  
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基本情報 II 

Dados socio-demográficos II 

1 配偶者の生まれた年をお書きください。 / Ano de nascimento do parceiro: _______ 

2 配偶者の生まれた場所はどこですか。 / Local de nascimento do parceiro:________ 

3 配偶者の育った場所はどこですか。 / Onde cresceu o parceiro: ________________ 

4 配偶者の職業 は何ですか。/ Profissão do parceiro: __________________________ 

5 
いつ結婚しましたか。また、結婚何年目ですか。/ Quando casou? Há quanto tempo 

vive com seu parceiro?: ________________________________________ 

6 
子供はいますか。いる場合、生まれた年と性別をお書きください。 / Filhos (ano 

de nascimento, sexo): _____________________________________________________ 

7 子供が生活している場所はどこですか。 / Onde vivem os filhos: ______________ 

8 父親の生まれた年をお書きください。/ Ano de nascimento do pai: _____________ 

9 父親が生まれた場所はどこですか。 / Local de nascimento do pai: ______________ 

10 父親が育った場所はどこですか。 / Onde cresceu o seu pai? ___________________ 

11 父親の職業は何ですか。 / Profissão do pai: _________________________________ 

12 母親の生まれた年 をお書きください。/ Ano de nascimento da mãe: ____________ 

13 母親が生まれた場所はどこですか。 / Local de nascimento da mãe:_____________ 

14 母親が育った場所はどこですか。 / Onde cresceu a sua mãe? __________________ 

15 母親の職業は何ですか。 / Profissão da mãe: ________________________________ 

16 

団体に所属している場合、その団体名をお書きください。また、所属団体の総

数をお書きください。 Sócio de uma associação local ou regional (p. ex.: associação de 

usos e costumes, grupo de teatro, associação de tiro ao alvo etc.). Se sim, qual /quais? 

_______________________________________________________________________ 

17 あなたの宗教 をお書きください。/ religião: ________________________________ 
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言語能力 

Conhecimento linguístico 

1 
普段は何語で話しますか。 

 Como denomina o que fala normalmente no dia-a-dia na sua 

localidade?____________ 

2 
上記の他に普段使う言語があれば書いてください。 

 Que outras línguas são faladas no dia-a-dia na sua localidade? 

____________________ 

 

 

日本語の言語習得と言語能力 

Aquisição e competência linguística em língua japonesa 

1 

以下はあなたの日本語能力を問う質問です。 O (a) senhor(a) sabe Japonês? 

[assinale sempre com um ] 

 とても良く

できる 

muito bem 

普通 

regular 

あまりで

きない 

um pouco  

全くで

きない 

nada 

2 
日本語の会話 

 Eu sei falar Japonês 
    

3 
日本語の聴解 

 Eu sei entender Japonês  
    

4 
日本語の読解 

 Eu sei ler Japonês 
    

5 

日本語の作文 

 Eu sei  ecrever em Japonês 

下記はあなたの日本語能力を問う

質問です。 

    

6 

Marque a opção dos caracteres que você domina da língua japonesa: 

a) ひらがな Hiragana     

b) すべて書ける/ Sei escrever completamente       

c) すべて読める/ Sei ler completamente 

d) カタカナ Katakana    

e) すべて書ける/Sei escrever completamente        

f) すべて読める/ Sei ler completamente 

g) 漢字  Kanji           

h) 小学生レベル/  Sei os Kanjis do ensino primário      

i) Sei os kanjis do 中学生レベル/ ensino fundamental                    

j) 高校生レベル/ Sei os kanjis do ensino médio   

7 

 

日本語で話せる方のみお答えください。どのように日本語を学習されました

か。 

 Caso o (a) sr. (a) saiba japonês: como o (a) senhor(a) o aprendeu? [複数の回答に印

を付けても構いません。 o (a) senhor(a) pode assinalar mais do que uma alternativa 

 ] 

 

学校で ご両親と ご兄弟と ご夫婦で 義父母と 友人と その他 
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na escola pais irmã/irmão Marido/esposa 

муж/жена 

sogros amigos outros 

       

8 

何歳から日本語を学びはじめましたか。
               

 Quantos anos o (a) senhor(a) tinha quando começou a aprender japonês? 

__________________ 

9 
あなたが日本語を話すことが原因でいじめにあった経験はありますか。 

 Alguém o criticou na escola por causa da sua língua? 

 

 

ポルトガル語の言語習得と言語能力 

Aquisição e competência linguística em língua portuguesa 

1 

以下はあなたのポルトガル語能力を問う質問です。 

 O (a) senhor(a) sabe Português? 

 とても良く

できる 

muito bem 

普通 

regular 

あまりで

きない 

um pouco 

全くで

きない 

nada 

2 
ポルトガル語の会話 

 Eu sei falar Português 
    

3 
ポルトガル語の聴解 

 Eu sei entender Português 
    

4 
ポルトガル語の読解 

 Eu sei ler em Português 
    

5 
ポルトガル語の作文 

 Eu sei escrever em Português 
    

Wenn keinerlei  Kenntnisse angegeben wurden > weiter mit Frage 23 

6 

どのようにしてポルトガル語を学習されましたか。 Como o (a) senhor(a) 

aprendeu Português? [複数の解答に印を付けても構いません。  

[o (a) senhor(a) pode assinalar mais do que uma alternativa ] 

学校

で 

na 

escola 

ご両親と 

com os pais 

ご兄弟と 

irmã/irmão 

ご夫婦で 

marido/esposa 

ご夫婦

で 

sogros 

友人 

amigos 

その他 

outros 

       

7 
何歳からポルトガル語を学びはじめましたか。 

 Quantos anos o (a) senhor(a) tinha quando começou a aprender Português? 

__________ 

 

 

 

 



191 

 

 

 

 

 

 

言語の使用目的 －家族間 

Uso funcional – Domínio Familiar 

1 

ご両親は何語を話しますか。すでに亡くなっている場合、何語を話していまし

たか。 

[最も話される順に数字を記入してください。（例）。] 

 O que falam seus pais (ou o que falavam, caso já tenham falecido)? [Para o que eles 

mais fala(va)m:  escreva . Para o que em 2º lugar eles mais fala(va)m escreva: , e 

assim sucessivamente...] 

 日本語 

Japonês 

ポルトガル語 

Português 

その他の言語 

Outra língua: __________ 

2 
父親  

 Pai  
   

3 
母親 

 Mãe 
 

 
 

 

4 

[最も話す言語には: , ２番目に話す言語には: , その他の言語を話す場合 3

に印をつけてください。] 

 O que falam seus avós (ou o que falavam, caso já tenham falecido)? [Para o que eles 

mais fala(va)m:  escreva  . Para o que em 2º lugar eles mais fala(va)m escreva: , e 

assim sucessivamente...] 

 
日本語 

Japonês 

ポルトガル語 

Português 

         その他の言語 

Outra língua: 

____________ 

5 
父方の叔母 

 Avó paterna 
   

6 
父方の叔父 

 Avô paterno 
   

7 
母方の叔母 

 Avó materna 
   

8 
母方の叔父 

 Avô materno 
   

9 

ご兄弟は何語を話しますか。 [最も話す言語には: , ２番目に話す言語には: , その他

の言語を話す場合 3に印をつけてください。…] 

 O que falam seus irmãos? [Para o que eles mais falam:  escreva  . Para o que em 2º lugar 

eles mais falam escreva: , e assim sucessivamente...] 

 日本語 

Japonês 

ポルトガル語 

Português 

         その他の言語 

Outra língua: ____________ 

10 
兄弟 

 Irmãos 
   

 

家族間での言語の使用 

Uso funcional linguístico: domínio familiar 
 

1 

以下の人はあなたと話す際に何語を使いますか。[いつも+++ / 頻繁に ++ / 時々
+] 

  Em que idioma o (a) senhor(a) fala com as seguintes pessoas?     [apenas +++ / 

frequentemente ++ / às vezes +] 
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日本語 

Japonês 

ポルトガル

語 

Português 

その他の言語 

Outra língua: 

____________ 

2 
配偶者 

 com o marido / com a 

esposa? 

____ ____ ____ 

3 
父方の祖父 

 com o avô paterno? 
____ ____ ____ 

4 
父方の祖母 

 com a avó paterna? 
____ ____ ____ 

5 
母方の祖父 

 com o avô materno? 
____ ____ ____ 

6 
母方の祖母 

 com a avó materna? 
____ ____ ____ 

7 
父親 

 com o pai? 
____ ____ ____ 

8 
母親 

 com a mãe? 
____ ____ ____ 

9 
義父 

 com o sogro?  
____ ____ ____ 

10 
義母 

 com a sogra? 
____ ____ ____ 

11 

長男 (年齢 ____歳) 

 com o filho mais velho? 

(Idade? ____) 

____ ____ ____ 

12 

それに対して何語でかえ

しますか。 

 …e vice-versa? 

____ ____ ____ 

13 
次男 (年齢 ____歳) 

 com o segundo filho? 

(Idade? _____) 

____ ____ ____ 

14 

それに対して何語でかえ

しますか。 

 ... e vice-versa? 

____ ____ ____ 

15 
三男 (年齢 ____歳) 

 com o terceiro filho? 

(Idade? _____) 

____ ____ ____ 

16 

それに対して何語でかえ

しますか。 

 ... e vice-versa? 

____ ____ ____ 

 

 

言語使用環境 A社会 B職場 C日系人団体 D学校 

Uso funcional linguístico: A-  domínio social/ B- domínio 

profissional/ C- domínio específico de uso na Associação Nikkei / D- 

domínio escolar 

1 
以下の人はあなたと話す際に何語を使いますか。[いつも+++ / 頻繁に ++ / 時々
+] 
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  Em que idioma o (a) senhor(a) fala com as seguintes pessoas?     [apenas +++ / 

frequentemente ++ / às vezes +] 

 

近所の人と  

 com os vizinhos? 

 

Japonês : _____ 

Português: _____ 

Outra língua: _____ 

2 

友人と 

 com os amigos? 

Japonês : _____ 

Português: _____ 

Outra língua: _____ 

3 

職場の同僚と 

 com os colegas de trabalho? 

Japonês : _____ 

Português: _____ 

Outra língua: _____ 

                              

職場の上司と 

 Com o chefe do trabalho?  

Japonês : _____ 

Português: _____ 

Outra língua: _____  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

日系人団体 

 NA ASSOCIAÇÃO NIKKEI:  

Japonês : _____ 

Português: _____ 

Outra língua: _____ 

 

団体の職員と 

 com os funcionários? 

Japonês : _____ 

Português: _____ 

Outra língua: _____ 

 

参加者と 

 com os associados?  

Japonês : _____ 

Português: _____ 

Outra língua: _____ 

 

あなたが参加している団体の友人と 

 com os colegas de grupos que  

o senhor (a) participa?  

Japonês : _____ 

Português: _____ 

Outra língua: _____ 

 

団体のリーダーと 

 com o presidente da Associação? 

Japonês : _____ 
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Português: _____ 

Outra língua: _____ 

 

団体が主催するイベントで 

 Nas atividades festivas da  

Associação?  

Japonês : _____ 

Português: _____ 

Outra língua: _____ 

5 

学友と 

 com os colegas da escola? 

Japonês : _____ 

Português: _____ 

Outra língua: _____ 

6 

学校の職員と 

 com os funcionários da escola?  

Japonês : _____ 

Português: _____ 

Outra língua: _____ 

 

教職員と 

7 

 com o professor? 

Japonês : _____ 

Português: _____ 

Outra língua: _____ 

8 
お子様が日本語を話さない場合、理由をお書きください。 

 Se seus filhos não falam japonês, porque não o aprenderam? 

 

 

現在の言語の使用目的 

Domínio funcional de uso linguístico atual 

1 

ポルトガル語で話す頻度[あてはまるものにとお書きください。] 

  Eu falo português : [assinale com um ] 

いつも話す 

sempre 

頻繁に話す 

na maioria das vezes 

まれに話す 

raras vezes 

全く話さない 

nunca 

    

2 

ポルトガル語で読む頻度: [あてはまるものにとお書きください。] 

  Eu leio Português: [assinale com um ] 

よく読む/ muito 少し読む / pouco  全く読まない/ nada 

   

よく読む場合は何を読みますか。 / Se assinalou muito: o quê? 

__________________ 

3 

ポルトガル語で書く頻度: [あてはまるものにとお書きください。] 

  Eu escrevo em Português: [assinale com um ] 

よく書く/ muito  少し書く / pouco 全く書かない / nunca 

   

よく書く場合は何を書きますか。/ Se assinalou muito: o quê? ________________ 
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日本語に対する印象 II Representação Linguística do 

japonês II 

  

以下の質問にお答えください。 

O SENHOR AFIRMARIA QUE ... 
 

 

1 自分はブラ

ジル人とい

うよりはむ

しろ日本人

そう思う 

 Sim 

 

どちらかと

いえばそう

思う 

どちらかと

いえばそう

思わない 

そう思わな

い 

certamente 

não 

日本語使用の歴史 9oUso da língua japonesa em 

retrospectiva  
1  

日系人団体内での日本語の使用頻度の推移をお答えください。 

  A língua japonesa já foi mais usada na Associação Nikkei no passado do que hoje em 

dia? 

 

 

かなり増えた 

muito mais 

 
 

少し増えた 

um pouco mais 

 
 

変化はない 

mais ou menos 

igual 

 

 

少し減った 

um pouco 

menos 

 

 

かなり減

った 

muito 

menos 

 
 

2 
日本語を使う環境は過去と現在とでは変化したと思いますか。そう思う場合、ど

う変化したかを書いてください。例）家庭、職場、暇な時間 

  Modificaram-se as áreas em que se fala japonês? Se sim, quais (p. ex. família, trabalho, 

tempo livre) 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

3 
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? (p. ex. vocabulário, 

pronúncia, gramática)? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

4 
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? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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らしいと思

う。 

Se sente mais 

japonês do 

que brasileiro? 

 

 

 
praticamente 

sim 

 
praticamente 

não 

2 自分は日本

人というよ

りはむしろ

ブラジル人

らしいと思

う。 

Se sente mais 

brasileiro do 

que japonês? 
 

そう思う 

 Sim 

 

どちらかと

いえばそう

思う 

 
 

praticamente 

sim 

どちらかと

いえばそう

思わない 

 
 

praticamente 

não 

そう思わな

い 

 
 
 

certamente 

não 

3  

自分はブラ

ジル人と日

本人のどち

らにも当て

はまらない

気がする。 

Não se sente 

nem japonês, 

nem 

brasileiro? 
 

そう思う 

 

 Sim 

 

どちらかと

いえばそう

思う 

 
  
 

praticamente 

sim 

どちらかと

いえばそう

思わない 

 
  
 

praticamente 

não 

そう思わな

い 

 
 

certamente 

não 

4 自分はブラ

ジル人でも

日本人でも

あると思

う。 

Se sente tanto 

brasileiro, 

como 

japonês? 
 

そう思う 

 Sim 

 

どちらかと

いえばそう

思う 

 

  
 

praticamente 

sim 

どちらかと

いえばそう

思わない 

 

  
 

praticamente 

não 

そう思わな

い 

 
 
 

certamente 

não 
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日本語に対する印象 

I Representação Linguística do japonês I 

 
日本語 Língua japonesa 

 

1 

あてはまるものに

印を付けてくださ

い。 

O (a) senhor(a) 

concorda? 

そう思う 

sim,  

certamente 

どちかといえ

ばそう思う 

praticamente   

sim 

どちら

ともい

えない 

não 

posso  

afirmar 

どちらかとい

えばそう思わ

ない 

praticamente  
não 

そう思わ

ない 

não, 

certamente 
não 

2 

日本語は学ぶ価値

がない。 

 Japonês é 

ultrapassado. 

     

3 

日系人団体の一員

であれば日本語を

話せることがあた

りまえだ。 

 Todos deveriam 

entender Japonês na 

Associação Nikkei. 

     

4 

 

日本語は耳触り

だ。 

 Japonês soa 

grosseiro. 

     

5 

 

日本に行くなら日

本語を話せたほう

がよい。 

 Japonês pode ser 

uma vantagem 

quando se vai ao 

Japão. 

     

6 

 

日本語を聞くと懐

かしさを感じる。 

 Quando ouço 

japonês sinto-me em 

casa. 

     

7 

学校で日本語を勉

強すればよかっ

た。 

 Deveria ser 

possível aprender 

japonês na escola. 

     

8 

友人と日本語で会

話をすることが好

きだ。 

 Eu gosto de 

conversar em japonês 

com meus amigos. 
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9 

日本人は学校で問

題を起こす。 

 Japonês cria 

problemas na escola. 
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ポルトガル語に対する印象 

Representação linguística – Português 

 ポルトガル語 Língua Portuguesa  

 

1 あてはまるもの

に印を付けてく

ださい。 

O (a) senhor(a) 

concorda? 

そう思う 

sim,  

certamente 

どちらかと

いえばそう

思う 

praticamente   

sim 

どちら

ともい

えない
não 

posso  

afirmar 

どちらかと

言えばそう

思わない 

praticamente  

não 

そう思わ

ない 

não, 

certamente 

não 

2 
 

 

 

 

 

ポルトガル語を

聞くと懐かしさ

を感じる。 

 Quando ouço 

Português sinto-

me em casa. 

ブラジルに住ん

でいるのなら、

日系人団体の一

員であってもポ

ルトガル語は流

暢に話せなけれ

ばならない。 

     

3  Todos aqui 

deveriam poder 

falar Português 

fluentemente. 

     

4 友人と日本語で

会話をすること

が好きだ。 

 Eu gosto de 

conversar em 

Português com os 

meus amigos. 

     

5 ポルトガル語の

響きは耳触りが

いい。 

 O Português soa 

elegante.  

     

6 学校ではポルト

ガル語をつかえ

たほうがよい。 

 É bom saber 

Português para a 

escola. 

     

7 子供は両親から

ポルトガル語を

学ぶべきだ。 

 As crianças 

deveriam 
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aprender 

Português com os 

pais. 

       

82 ポルトガル語を

話せたらより良

い職に就ける。 

 Sabendo 

Português eu 

posso conseguir 

um emprego 

melhor. 

 

 

     

 

どの言語を学びたいですか。 

Qual língua o senhor (a) gostaria de aprender?  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

どの言語が最も有用性が高いと思いますか。 

Qual língua o senhor (a) acha mais útil ? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

どの言語が最も簡単だと思いますか。 

Qual língua o senhor (a) acha mais fácil ? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

どの言語が最も難しいと思いますか。 

Qual língua o senhor (a) acha mais difícil? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

どの言語が最も美しいと思いますか。 

Qual língua o senhor (a) acha mais bonita? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

どの言語が最も響きが悪いと思いますか。 

Qual língua o senhor (a) acha mais feia? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

お子様がいる方への質問です。お子様が日本人と結婚することに賛成です

か、それとも反対ですか。 

Seria bom se seu filhos (as) se casassem com japoneses? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

お子様がいる方への質問です。お子様がブラジル人と結婚することに賛成で

すか、それとも反対ですか。 

Seria bom se seus filhos se casassem com brasileiros? 

____________________________________________________________________ 
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日本語 Língua japonesa 

言語に対する姿勢 Atitudes Linguísticas 
 

 あてはまるものに

印を付けてくださ

い。 

O (a) senhor(a) 

concorda? 

そう思う 

sim, 

certamente 

どちらかと言

えばそう思う 

praticamente 

sim 

どちら

ともい

えない 

não posso  

afirmar 

どちらかと言

えばそう思わ

ない 

praticamente 

não 

そう思わな

い 

não, 

certamente 

não 

       

1 子どもは両親から言

語を学ぶべきであ

る。 

 As crianças deveriam 

aprender japonês com 

os pais. 

     

2 日本語で話す人を見

て笑うことは間違い

だと思う。 

 Eu acho errado que 

algumas pessoas riam 

quando ouvem alguém 

falar em japonês.  
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日系人コミュニティーネットワーク 

Networking na comunidade nikkei 

1 
 

どこで働いていますか。 Onde o (a) senhor(a) trabalha? _______________________ 

2 

日系人団体に参加している期間を教えてください。 

 Há quanto tempo o (a) senhor(a) participa da Associação Nikkei?  

__________________________________ 

3 
仕事の後は家の外では何をして過ごしますか。[あてはまるものに×印を付けてください。] 

 Onde o (a) senhor(a) passa os serões? quando não está em casa? [assinale com um ] 

4 

 

頻度  Com que frequência 

場所  Onde?  

毎日 

diariamente 

週に１、２回 

de uma a duas 

vezes por 

semana 

めったにない 

raramente 

 ____________________________    

 ____________________________    

 ____________________________    

5 

日系人団体内には何名の友人がいますか。

[あてはまるものに×印を付けてください。] 

 Quantos amigos o (a) senhor(a) tem na 

Associação Nikkei? [assinale com um ] 

 

 

1 

 
 

2-3 

 
 

4-5 

 
 

mehr als 

fünf / 

mais 

que 

cinco 
 

6 

どれくらいの頻度で日系人団体の参加者を

訪ねますか。また、どなたを訪ねますか。

[あてはまるものに×印を付けてください。] 

 Com que frequência o (a) senhor(a) visita 

pessoas que participam da Associação Nikkei? 

Quem o senhor visita? 

______________________________________ 

[assinale com um  a frequência] 

年に１度 

uma vez por 

ano 

 

 

月に１度 

uma vez por 

mês 
 

週に１

度 

uma vez 

por 

semana
 

頻繁に 

Frequen

temente 
 

7 

日系人団体内での役職があればお答えください。過去のものでもかまいません。 (期間はどれく

らいですか。)  

 O (a) senhor(a) tem ou teve funções na Associação? (Por quanto tempo?) 

___________________________________________________________________________________ 

8 

日系人団体の活動に参加することが好きで

すか。[あてはまるものに×印を付けてくだ

さい。] 

  O (a) senhor(a) gosta de ser membro da 

Associação? [assinale com um ] 

はい / Sim 

 

いいえ / não 

 

どちらともいえ

ない / para mim 

tanto faz 
 

9 

機会があればリオ・デ・ジャネイロに引っ

越したいと思いますか。[あてはまるものに

×印を付けてください。] 

 O (a) senhor(a) se mudaria do Rio de Janeiro? 

[assinale com um ] 

はい 

sim, de 

bom grado 
 

気はすすまないが

必要であれば引っ

越す de má 

vontade, apenas em 

determinadas 

circunstâncias 

 

いいえ 

Não 
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10 

 

 

「はい」と答えた場合、その理由をお書きください。 

Se sim, por quê? _____________________________________________________________________ 

 

リオ・デ・ジャネイロのどの街に住みたいですか。 

Para qual cidade o senhor mudaria? ______________________________________________________ 
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ANEXO 2 

 

TCLE – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Sua colaboração é importante e necessária para o desenvolvimento da pesquisa, porém 

sua participação é voluntária. 

 

Projeto: BILINGUISMO E BILINGUALIDADE: ANÁLISE DE REDES SOCIAIS 

EM UMA COMUNIDADE JAPONESA NO RIO DE JANEIRO 

 

Declaração de Idade: Eu declaro que tenho mais que 18 anos e que participarei por livre 

vontade do projeto de pesquisa conduzido pelo pesquisador MARCIONILO EURO 

CARLOS NETO  

No caso de menor de 18 anos ou pessoa vulnerável o responsável deve preencher o 

TCLE e deve se criar outro termo com linguagem adequada para o menor ou pessoa 

vulnerável, pois os mesmos têm o direito de entender os objetivos e procedimentos da 

pesquisa. 

Objetivo: ANÁLISE DO PERFIL SÓCIO-LINGUÍSTICO DOS SUJEITOS 

INSERIDOS EM REDES SOCIAIS NA COMUNIDADE JAPONESA INVESTIGADA  

Procedimentos: APLICAÇÃO DE QUESTIONÁRIOS SÓCIO-DEMOGRÁFICOS  

Riscos e benefícios: OS RISCOS DA PESQUISA SÃO MÍNIMOS E OS BENEFÍCIOS 

ENVOLVEM A VALORIZAÇÃO DAS LÍNGUAS DE IMIGRAÇÃO, 

CONHECIMENTO DO PERFIL SÓCIO-LINGUÍSTICO DA COMUNIDADE 

INVESTIGADA. ANÁLISE DA SITUAÇÃO LINGUÍSTICA ATUAL EM RELAÇÃO 

AO BILINGUISMO/BILINGUALIDADE DOS SUJEITOS INSERIDOS NAS REDES 

SOCIAIS DA COMUNIDADE INVESTIGADA. ATRAVÉS DESSA PESQUISA 

PRETENDE-SE, TEMBÉM, JUSTIFICAR A NECESSIDADE DE POLÍTICAS 

LINGUÍSTICAS VOLTADAS PARA OS IMIGRANTES JAPONESES E SEUS 

DESCENDENTES NO BRASIL. POLÍTICAS QUE GARANTAM A MANUTENÇÃO 

E/OU REVITALIZAÇÃO DA LÍNGUA JAPONESA NESSAS COMUNIDADES 

JAPONESAS EM NOSSO TERRITÓRIO NACIONAL.   

Você poderá solicitar informações ou esclarecimentos sobre o andamento da pesquisa em 

qualquer momento com o pesquisador responsável; 

Sua participação não é obrigatória, podendo retirar-se do estudo ou não permitir a 

utilização dos dados em qualquer momento da pesquisa; 

Sendo um participante voluntário, você não terá nenhum pagamento e/ou despesa 

referente à sua participação no estudo; 

Os materiais utilizados para coleta de dados serão armazenados por 5 (cinco) anos, após 

descartados, conforme preconizado pela Resolução CNS nº. 466 de 12 de dezembro de 

2012. 

 

 

Eu, ______________________________________, como voluntário (a) da pesquisa, 

afirmo que fui devidamente informado e esclarecido sobre a finalidade e objetivos desta 

pesquisa, bem como sobre a utilização das informações exclusivamente para fins 

científicos. Meu nome não será divulgado de forma nenhuma e terei a opção de retirar 

meu consentimento a qualquer momento. 
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RIO DE JANEIRO ___ de _______ de 2015. 

 

 

 

_____________________________________ 

Sujeito da pesquisa 

 

 

_____________________________________________ 

Pesquisador: Marcionilo Euro Carlos Neto 

 

 

 

Identificação dos responsáveis pelo estudo: MARCIONILO EURO CARLOS NETO,  

TELEFONE: (32) 91819209 E (32) 32124965  

ORIENTADOR: MÔNICA MARIA GUIMARÃES SAVEDRA  

TELEFONE: (21) 987403638 
 

 

      

   

 

    

 


