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Resumo: 

 Os estrangeirismos sempre foram fundamentais para a língua e cultura do Japão. Para 
Roy Andrew Miller, durante toda sua história, os japoneses inseriram em seu léxico novos 
vocábulos. Os empréstimos mais importantes vieram do chinês, sendo praticamente impossível 
calcular o elemento chinês no japonês, que atravessa a língua profundamente em todos os 
campos, inclusive recordando que as primeiras sistematizações da língua japonesa tiveram o 
mandarim como modelo. Dentre os estrangeirismos de origem europeia, as palavras de origem 
portuguesa são as mais antigas dentro do processo de construção história da língua japonesa, 
em virtude de todo o processo de contato cultural, político e religioso entre os dois povos. 
 Através da Companhia de Jesus, os missionários portugueses foram os primeiros 
europeus a chegar ao Japão em 1543. Além do trabalho de catequização, os jesuítas 
enfrentaram a necessidade de acomodação cultural e idiomática. O cristianismo e a cultura 
europeia possuíam conceitos completamente alheios à mentalidade japonesa da época, e a 
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cultura japonesa também causava estranheza aos missionários, o que dificultava a tradução e a 
transmissão das ideias da missão. 
 Quando chegaram ao Japão, os jesuítas objetivavam a conversão ao cristianismo. Para 
isso, tiveram que, primeiramente, penetrar na cultura nipônica, de modo a conhecer as 
idiossincrasias dos japoneses para poder, então, explicar-lhes sua cultura a partir de um 
vocabulário que lhes fosse familiar. Por conta desta penetração cultural, muitos estrangeirismos 
começaram a ser incorporados no vocabulário japonês. Enquanto o mandarim, por ser 
considerado um idioma mais conservador, dá preferência a traduções, o japonês usa muito de 
transliterações. Isso pode ser notado até mesmo no sistema gráfico: enquanto outras nações 
asiáticas dispõem de apenas um alfabeto, o Japão apresenta três, os quais devem ser usados 
concomitantemente, conforme suas funções. Além disso, ainda que a língua japonesa tenha 
sido influenciada por diversos idiomas, o português foi um dos que melhor se integrou, sendo 
a prova disso o fato de muitas palavras serem grafadas em kanji, alfabeto destinado a palavras 
sino-japonesas, demonstrando o alto grau de absorção cultural. Vale recordar aqui a relevância 
da sistematização empreendida pelo Pe. João Rodrigues Tçuzu no seu livro “Arte da Lingoa de 
Iapam” de 1604, já nos parâmetros europeus. 
 Durante o período de influência dos jesuítas, o fenômeno mais característico teria sido 

o 熟字訓 (Jukujikun). Ele ocorre quando palavra é formada por ideogramas escolhidos em razão 

de seu significado, mas que, pelo fato de não guardarem semelhança fonética, sofrem uma 
excepcional alteração de pronúncia a fim de manter similaridade com os vocábulos lusitanos. 
A compreensão do idioma e da cultura japonesa era de vital importância para o início da 
evangelização. Foi diante desse problema linguístico que as primeiras palavras do português 
foram introduzidas no léxico japonês. A elas foram atribuídos sinogramas de modo a tornar 
mais aceitável a introdução dos novos conceitos. Nesse contexto, por meio da análise 
etimológica dessas palavras, este trabalho visa demonstrar que, além de preservar a fonética 
das palavras de origem portuguesa, os ideogramas atribuídos também procuraram trazer 
significados tanto do imaginário como do próprio processo de formação de palavras em 
japonês, de modo a auxiliar na adaptação conceitual das expressões empregadas. 
 Tais influências não se resumiram simplesmente a elementos de cultura religiosa, pois 
houve profundos laços comerciais com Portugal no período, trazendo influências nos 
vocábulos sobre alimentação, produtos têxteis, interação social e outros âmbitos. Nesse sentido, 
o método que se utilizará nessa pesquisa será o de revisão bibliográfica, mediante a consulta 
tanto de dicionários históricos como etimológicos, sempre que retratem essas comunicações 
entre as línguas portuguesa e japonesa. Além disso, foram consultadas referências 
bibliográficas que identificam e delimitam o campo histórico-linguístico japonês. 
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A discussão linguística nas primeiras décadas do XIX congrega uma ampla série de 
valores epistemológicos e modelos cognitivos. Nesse período, a tradição da gramática 
filosófica, que remonta ao século XVIII, e a da Linguística de dados, em instauração, não 
são mutuamente excludentes. Pelo contrário, convivem (MORPURGO-DAVIES, 1992). 
É nesse cenário que, de 1806 a 1817 se publica o Mithridates, de Adelung e Vater. A obra 
é fundamentalmente uma compilação de dados linguísticos representados por diversas 
traduções da oração do Pai nosso e de outros textos curtos, poemas e listas de palavras. 
Na constituição desse conjunto, empregam-se fontes anteriores: desde gramáticas 
elaboradas por missionários e exploradores até dados inéditos, como os apurados por 
Alexander von Humboldt para línguas ameríndias (METCALF, 2013). Pertencente ao 
gênero collectanea, a estrutura e modelo compositivo do Mithridates nada têm de novos; 
filiam-se antes a uma vasta tradição enciclopedista pliniana de base categorizadora e 
compilatória, que encontra, a partir do século XVI, espaço mais significativo no âmbito 
dos estudos linguísticos. Nesse sentido, o Dicionário Universal de Pallas (1786) e o 
Catálogo de Hervás (1800) são antecessores imediatos de Adelung e Vater. Porém, 
embora compartilhem várias similaridades em aspectos, como a preocupação em 
organizar glossários e traduzir o Pai nosso, essas obras diferem em metodologia, 
materiais, objetivos. Ao passo que o glossário de Pallas não vai muito além da elaboração 
de listas multilíngues de palavras, Hervás já passa a demonstrar a articulação da língua 
como evidência para a história. Em Adelung se verá uma coletânea de dados linguísticos 
que aponta para uma linguística orientada pelo dado. Aqui a coleta e a compilação de 
elementos linguísticos não se prestam apenas aos fins tipológicos, etnológicos, históricos, 
filosóficos, mas sobretudo ao estabelecimento de um método de estudo do 
desenvolvimento das línguas e sua classificação genealógica. Adelung, por exemplo 
deixa explícita categorização particular na classificação das línguas. Para tanto, vale-se 
ainda de quesitos geográficos, que remontam aos próprio Plínio e são amplamente 
explorados na tradição anterior e de catálogos linguísticos. Contudo, investe 
concomitantemente na sua classificação adicional de línguas mono ou plurissilábicas, por 
exemplo. É possível afirmar, portanto, que sob a abordagem verificada em seu 
Mithridates que o dado linguístico emerge da condição de e item de coleção (objeto fim) 
para a de dado de fato (objeto meio), uma guinada epistemológica na direção do dado que 
refletirá diretamente na linguística posterior (MORPURGO-DAVIES, 1992). Essa 
transmutação caracteriza o surgimento da metodologia que caracteriza a linguística do 
século XIX e está ligada a outras mudanças cognitivas. A antiga narrativa do espólio de 
Jafé também se está transmutando na narrativa das origens indo-europeias, lançando os 
alicerces para a comparação das formas das propagines visando a reconstrução das 
formas da matrix. Uma mudança mais profunda, ou mais ampla, que pode ser delineada 
é a transição da perspectiva eminentemente religiosa que caracteriza a antiga versão da 
narrativa (DROIXHE, 2007) para a nova ciência secular. Nosso objetivo será rastrear os 
modos e as razões desse complexo de mudanças cognitivas nesse texto que ao mesmo 
tempo em que marca da transição para a “nova linguística”, é o último exemplar de uma 
era e de um sistema de ideias, a partir de uma perspectiva que contemple a produção do 



conhecimento como um processo ao mesmo tempo social e cognitivo 
(AMSTERDAMSKA, 1987). 
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