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Os brasileiros, em particular os jovens, residentes no Jap6o inventam a

variante do japon6s muito caracteristico. Esta pesquisa investiga o emprds-

timo lexical, sob aspecto sociolingiiistico, falado pelos alunos da escola

brasileira "Alegria de Saber em Toyota". Este trabalho foi dirigido obser-

vando as tr$s t6cnicas de pesquisa: a observag5o participante, entrevista e

questiondrios.

Com anSlise da integrag6o morfol6gica de empr6stimo lexical do japon€s

no portuguds, esclarecemos que o processo de criagdo 6 fiel ao regime gera-

dor dos derivados portugueses e que esta integrag6o ocorre a fim de comple-

mentar o defeito gramatical da lingua japonesa. A grande maioria das pa-

lawas japonesas integradas morfol6gicamente no portugu6s s6o substantivos,

com outros tantos verbos, muito poucos adjetivos os quais sdo usados no par-

tipicio passado e nenhum advdrbio. Os verbos quase todos s6o da primeira

conjugag6o "-ar" e no Seu radical se inserem a forma do japonCs mais fre-

qtientemente usada : wakatar-wak(k)ata lh zJ'c /:) *-ar. No caso de

substantivos, o morfema-z'inho/a 6 de uma presenqa tdo forte : bakaz'inha'

Os substantivos quase todos marcam gdnero masculino, a n6o Ser que junte-

se a sufixos femininos.

O uso da lingua japonesa n6o s6 ocorre pela necessidade lingtiiistica mais

tamb6m sofre influ6ncia sociolingtiistica. O dominio onde usa-se o empr6s-

timo, determina o tipo dos voCdbuloS. NeSte trabalhO, "escola", "CaSa" e "tra-

balho" s6o os dominios onde os alunos usarn palawas japonesas mais fre-
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qi.ientemente e resultam que as palawas relacionadas com os dominios cita-
dos sdo bem conhecidas dentro da comunidade. O que mais chama atengflo 6

a fung6o comunicativa que desempenha o empr6stimo. observa-se que os

alunos falam japonOs com o sentido de humor ou de desprezo para tirar o

estresse que sentem na comunicag6o intercultural. E, tamb6m, encontram-se

outras palawas menos conhecidas que tdm significados negativos. A razdo
pela qual at6 os monolingtes se atrevem a usar estes tipos da lingua japonesa

6 que querem transmitir a impress6o negativa das palawas mais moderada-

mente, para comunicarem fluentemente com outros brasileiros. Quer dizsy
que os alunos usarn o emprdstimo do japonds, seguindo a norrna lingtiListica

da comunidade, para acrescentar seus sentimentos ou para moderar a ex-
pressSo.

A maioria dos alunos tom pouco conhecimento da lingua japonesa e a
aprendeu s6 com os bilingtes brasireiros. Esta variante do japon6s espalha

dentro da comunidade, onde os brasileiros podem comunicar-se falando este

tipo de japon6s sem nenhum problema e por fim seu japon6s vai fossilizando

-se. Por6fr, o uso misturado de duas linguas, por um lado, impede os

brasileiros de aprender japonds com empenho. Mas por outro lado, como foi
notado antes, o uso do empr6stimo firnciona como estrat6gia comunicativa.

Por isso n6o podemos desvalorwar a fala do japonds pelos brasileiros, mesmo
que tenha urna conotagSo negativa.




