
Sobre o idioma usado em casa 
 

 

A importância da linguagem do lar 

      Qual o idioma que seu filho usa agora para conversar com os pais? É a língua 

materna dos pais? Ou é o japonês? Para a criança, o idioma falado em casaémuito 

importante. Dizem que se a criança desenvolve bem a linguagem usada em casa, 

ela desenvolve bem o japonês. Para que a criança aprimore rápido o japonês, não 

passaram a falar em japonês em casa e proibiram o uso da língua materna?  

A língua materna de uma criança pequena ainda não está suficientemente 

formada. Na pré-escola e na creche, no dia a dia com mais contato com a língua 

japonesa, a criança desenvolve cada vez mais o japonês. As crianças aprendem um 

idioma facilmente, mas também esquecem facilmente. Quanto mais contato tem 

com o japonês, mais ela vai deixando de falar na língua materna. 

 

O que acontece se a criança esquece ou não pode aprender a língua materna？ 

【Não é possível estabelecer um diálogo！】 

O maior problema de esquecer ou não poder aprender a língua materna, é a 

perda do diálogo com os pais. O que significa perder a língua de diálogo com os 

pais? Você acha que basta falar só em japonês? 

Quando criança, pode ser fácil a comunicação com os pais usando palavras 

simples em japonês. Mas a medida que cresce, vai para o ginásio e colégio, mesmo 

que os pais falem na língua materna, o filho começa a responder em japonês, e 

pode chegar a uma situação em que , mesmo desejando conversar sobre o 

prosseguimento de estudos e o futuro, o diálogo fica difícil. 

【É complicado pensar de maneira abstrata！】 

Se dizem que a criança que desenvolve bem a linguagem usada em casa,  

desenvolve também bem o japonês, isto significa ao contrário que, se a criança não 

desenvolve bem a língua materna, não desenvolve bem a língua japonesa. 

Ao entrar na escola primária, aparecem várias palavras e conceitos necessários 

ao estudo. E essas palavras e conceitos vão se tornando abstratas à medida que as 

séries vão avançando. Se for uma criança que desenvolveu bem a língua materna, 

e consegue pensar bem na língua materna, mesmo que não entenda em japonês, 

consegue substituir pela língua materna e compreender, mas absorver conceitos 

que não conhece nem na língua materna e nem em japonês, é muito complicado 

para uma criança. Se aumentam palavras que não entende mesmo explicando em 

japonês, nem na língua materna, fica cada vez mais difícil acompanhar os estudos 

na escola. 
 

O que fazer? 

Não pensar que, por estar no Japão, é melhor usar só o japonês! Nem usar só a 

língua materna! pois pretende retornar ao país de origem, dê importância a ambas 

as línguas. Ao invés dos pais tentarem forçosamente falar em japonês, fale no 

idioma que domina melhor, assim seu filho conseguirá usar e distinguir 

adequadamente a língua materna e o japonês. 


