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GEOGRAFIA 

 

Unidade temática: O sujeito e seu lugar no mundo. 

Objetos do conhecimento: Processos migratórios no Brasil. 

 

O que aprendemos com os japoneses? 

 

Você gosta de amendoim japonês? E de miojo? Adora uma salada temperada com Shoyu ou um 

pastel quentinho da feira? Então você é só mais um dos milhares de brasileiros que já se 

acostumaram com muitas das pequenas coisas que os japoneses trouxeram para as nossas vidas. 

Desde que chegaram por aqui, em 1908, os japoneses se espalharam pelo país e nos ensinaram a 

conviver com seus costumes. Palavras como shiatsu, tatame, karatê, karaokê e muitas outras foram 

incorporadas ao vocabulário brasileiro, mesmo que muitos nem saibam que a origem delas seja 

japonesa. 

Mais do que simplesmente adicionar novas palavras, os japoneses acrescentaram novos sabores 

na culinária brasileira, o que fez com que palavras como caqui, cabochá e tofu entrassem 

definitivamente nos dicionários, cardápios e cadernos de receita por aqui. Isso porque foram eles, 

os imigrantes, que trouxeram para o Brasil o caqui doce, a abóbora do tipo cabochá (aquela que 

usamos para fazer doces) e a maçã Fuji (o nome entrega, né? Chegou aqui em 1971). 

Sobre os temperos e iguarias, os japoneses nos ensinaram a gostar de pimenta-do-reino (trazida 

por um chefe de embarcação que aportou aqui em 1933), a raiz forte (a pasta verde utilizada para 

degustar com peixe cru) e o Aji-no-moto (o tempero que realça o sabor dos alimentos é tipicamente 

japonês). Sem esquecer, é claro, do shoyu, o molho de soja japonês indispensável nas mesas 

brasileiras. 
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Mas não foram só frutas e saladas que aprendemos a comer com os japoneses. Com eles, 

aprendemos a gostar de alimentos desidratados que, com água fervente e três minutos, estão 

prontos e saborosos (nada mais prático). Aprendemos também a comer com dois pauzinhos (os 

“hashis”, que acabam muitas vezes nos cabelos das brasileiras) e a tomar chá verde (para 

emagrecer, principalmente).  

Até nome de cidade de origem japonesa existe: a cidade de Assaí, no Paraná, foi praticamente 

fundada pelos imigrantes que a batizaram com a versão “aportuguesada” de “asahi”, que, em 

japonês, quer dizer “sol nascente”. 

Fonte: https://brasilescola.uol.com.br/japao/100-anos-japao-no-brasil-que-aprendemos-com-os-japoneses.htm  

Imagens: freepik.com | Acesso em 09/06/2020 

 

Compreendendo os significados 

 Desidratação: Processo pelo qual se reduz ou elimina a água de certos frutos e 
legumes. 

 Hashi 

 

 Shoyu 

 

 Shiatsu 

 

 Cabochá 

 

 Maçã fuji 

 
Fonte: michaelis.uol.com.br | Imagens: freepik.com e google.com 

 

Agora é com você! 

 

1- Cite duas palavras de origem japonesa que foram incorporadas ao vocabulário brasileiro: 
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2- Organize algumas palavras encontradas no texto de origem japonesa seguindo as regras: 

 

a) Nome de alimentos:   

   

   

 

 

b) Nome de objetos:   

   

   

 

 

c) Nome de artes marciais:   

   

   

 

 

 

3- Os japoneses acrescentaram novos sabores na culinária brasileira, o que fez com que 

palavras como caqui, cabochá e tofu entrassem definitivamente nos dicionários, cardápios 

e cadernos de receita por aqui. Mas você sabe o que é tofu? Faça uma pesquisa para 

descobrir e registre: 

  

  

  

  


