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zen
Brasil e Japão têm mais em comum do que a cen-

tenária imigração japonesa no país dá a entender.
Bem antes do fluxo migratório bancado pelos

barões do café, de 1908 à década de 70, os portugueses já
haviam deixado rastro, e traços de seu idioma, no Japão.

Portugal foi o primeiro país do Ocidente a chegar lá,
no século 16, e datam dessa época os primeiros registros
de trocas, não só religiosas e comerciais como lingüísticas,
entre as culturas lusófona e nipônica.

Prova disso é o parentesco fonético entre as palavras,
como a japonesa Koppu e sua correspondente "copo", além
de kirisutan, shabon e tabako, respectivamente "cristão",
"sabão" e "tabaco". Tais termos, assim como buranko
(balanço), igirísu (inglês) e iruman (irmão), simulam a
pronúncia portuguesa com os sons de que dispõe o idioma
japonês. A língua japonesa, aliás, sempre teve facilidade
para empréstimos. Além da base vocabular em comum
com a China, o japonês fisga vocábulos até do alemão
(arubaito vem de Arbeit, "trabalho").

Aclimatação
A receptividade do japonês a novos vocábulos é tanta

que nem expressões regionais brasileiras foram poupadas:
consta do dicionário Português-Japonês Romanizado,
de Shigueru Sakane e Noemia Hinata (Vertente, 1986), o
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termo "paulista" (San pauro shu) como
sinônimo de "teimoso", tal qual usado no
sul do país, além de "paulistano" com o
sentido de "desconfiado", ambos os sen-
tidos confirmados pelo Houaiss.

-A língua portuguesa serviu de "pon-
te" entre a cultura japonesa e a brasileira,
uma vez que Portugal chegou ao Japão na
mesma época em que colonizava o Brasil
- diz a historiadora Célia Sakurai, autora
de Os Japoneses (Contexto, 2007).

Se o contato pioneiro entre Portugal
e Japão seria só o início de uma abertura
lenta e gradual para o Ocidente, o inverso

também se deu: termos japoneses, como
"origami", "manga" e "judô", aclima-
taram-se no Brasil, livres de alterações
significativas, e hoje usufruem de "livre
cidadania" no idioma de chegada. Já ou-
tros vocábulos sofreram adaptação, como
ponkan (mexerica), kabocha (abóbora),
byobu (biombo) zkaki (caqui).

Eliza Tashiro, professora de japonês
da USP, minimiza o fato de Japão e Brasil
terem em comum o passado lusitano. Em
que pese a presença pioneira de comer-
ciantes lusos em seu território, não teria
havido, para ela, colonização portuguesa

Reduto oriental: o bairro da Liberdade,
em São Paulo, abrigou parte dos
japoneses que desembarcaram no país

no Japão. A presença lusitana restringiu-se
à religião e ao comércio, sem interferência
do Estado. Para ela, Brasil e Japão só se
aproximaram de fato posteriormente, por
força da necessidade de mão-de-obra.

- Até mesmo o comércio que se de-
senvolveu entre o Japão e os portugueses,
no leste asiático, é considerado informal,
pois em muitos casos não necessitou de
autorização do rei português. Acredito
que, após a retomada das relações no



século XIX, o intercâmbio estabeleci-
do entre Portugal e Japão é mais de
caráter diplomático - afirma Tashiro.

Intolerância lingüística
No plano político-social, o Japão

começa a adequar-se às exigências do
capitalismo a partir de 1868, início da era
Meiji, período de modernização e abertura
do país. "A nova elite no poder acredita
que o melhor meio de resistir ao Ocidente
é ocidentalizar o Japão e sua economia.
Para realizar essa tarefa, os japoneses,
acostumados a aprender com os estran-
geiros, mobilizam todas as suas energias",
escreve Sakurai, em Os Japoneses.

Para se ter idéia da ânsia de aprendiza-
do nipônica, nessa época uma missão com-
posta por burocratas e estudantes japoneses
passou meses nos EUA e Europa em busca
de compreensão sobre a cultura estrangeira
e suas instituições. É nesse contexto de
abertura do Japão a outros países e culturas,
com incentivo à imigração, que se situa a
história do povo japonês no Brasil.

Séculos depois do contato entre Por-
tugal e Japão, a chegada de japoneses em
nosso país virou um marco cultural no
Brasil, que só no estado de São Paulo con-
centra 1,3 milhão de japoneses e descen-
dentes. Cerca de 250 mil nativos do Japão
vieram ao Brasil até a década de 70.

No Estado Novo, muitos imigrantes
eram discriminados por se comunicarem
em sua própria língua, sobretudo os ja-
poneses, vistos então como uma ameaça

à soberania nacional. Um livro como o
de Carlos de Souza Moraes, A Ofensiva
Japonesa no Brasil (Livraria do Globo,
1942), condenava a entrada desordenada
de imigrantes no país, que ele chamava de
"povoamento" e não "colonização".

Embora haja diferenças gritantes na
estrutura de ambas as línguas, acredita-se
que os japoneses estavam empenhados em
aprender o português. Segundo Tomoo
Handa, autor de O Imigrante Japonês
- História de sua Vida no Brasil (T. A.
Queiroz Editor, Ltda., Centro de Estudos
Nipo-Brasileiros, 1987), entre 1933 e 1934
foram realizados, nas cidades de São Pau-
lo, Presidente Prudente e Lins, seminários
com noções de português e cultura geral
sob orientação de professores brasileiros.

A essa altura, o aprendizado da língua já
havia se tornado indispensável a imigrantes
que desejassem passar em exames e lecionar.
Em seu ensaio Relatos orais de famílias de

do Centro de Estudos Rurais e Urbanos
(Ceru/USP), assinala que, embora os
seminários fossem de curta duração, o
baixo número de reprovações causou
espanto entre os professores brasileiros.

Haicai
A interação de linguagens entre os

países passou também por formas verbais,
como o haicai, poética japonesa, trazida
ao Brasil no início do século 20. Consiste
em três versos de 5,7 e 5 sílabas. Tendem
a fazer referência à natureza, com apreço
pelo detalhe e poder de sugestão.

No português, não foram poucos
os que atribuíram ao haicai um poder
sanea-dor, responsável por enxugar
certas tendências verborrágicas da lite-
ratura. Teria sido a fonte de inspiração
para acabar com "o mal da eloqüência
balofa e roçagante", diz Paulo Franchetti,
estudioso do haicai, retomando palavras
do crítico Paulo Prado sobre Oswald de
Andrade. Já o premiado haicaísta gaúcho
Ricardo Silvestrin, colunista do jornal

Zero Hora, vê em escritores brasilei-
ros a pista da influência

japonesa sobre nossa
variante do idioma.

- Se formos
ver a poesia de
Oswald de An-
drade, lá tem
um espírito do
dizer pouco do

haicai. Mário



Lançada em 1942, obra partidária do regime Vargas atacava a imigração nipônica

Quintana também tem vários haicais
nos seus livros. E mesmo a visão de
mundo dele se aproxima da poesia
chinesa e japonesa - afirma Silvestrin.

Difícil equivalência
A tradução do japonês para o por-

tuguês envolve uma busca por equiva-
lências muitas vezes difíceis de serem
estabelecidas. É o caso de haimi, que
em linhas gerais quer dizer "sabor de
haicai". Ou da expressão onomatopaica
para-para (gotejante) e de kiti-kiti,
(algo apertado). Outra que dificilmente
seria traduzida a contento em português
é wabi, profundo sentimento de solidão e
melancolia; e sabi (resignada solidão).

A mais surpreendente relação entre
japoneses e os lusófonos, no entanto, está
no léxico. Em A Língua Portuguesa em
Viagem (TFM Verlag, 2003), organizado
por Marília Mendes, o pesquisador Georg
Bossong analisa a receptividade do ja-
ponês à língua portuguesa no ensaio "O
elemento português no japonês". Escreve
que empréstimos do português na língua
japonesa informam sobre a fonética do
Japão, e divide tais empréstimos em dois
grupos: os termos religiosos, que se rela-
cionam com a atividade jesuítica e foram
desaparecendo aos poucos, e os advindos
da cultura material, que persistem até
hoje. Os exemplos destas páginas podem
dar idéia de uma relação mais estreita do
que fariam imaginar os 18 mil quilôme-
tros que separam Brasil e Japão.

róng (penugem, tecido macio, penas). O

termo composto "penugem de cisne" é

o conceito chinês para veludo. A grafia

chinesa foi adotada no japonês, mas com

a pronúncia portuguesa.

Tenpura [temp(e)ra] - O prato nacio-

nal japonês conhecido em todo o mundo

é descrito assim num dicionário:"legumes

e mariscos frescos, delicadamente envol-

tos em ovo, dourados em óleo leve". A

grafia alternativa com kanji (ideograma)

com uma mistura de kanji e hiragana (al-

fabeto para palavras estrangeiras), ou só

com hiragana, demonstra que a palavra é

genuinamente japonesa. Não se escreve

com katakana (alfabeto mais recente),

como os demais estrangeirismos. O

composto cria a associação"glúten do

céu". O termo deve antes relacionar-

se com o verbo "temperar". Esta tese

é corroborada pelo fato de a forma

tempra existir no indo-português, com

o significado de "tempero".
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