
Saudação do Embaixador Yamada no concurso de oratória da 
língua japonesa em Brasília, em comemoração aos 110 anos da 

imigração japonesa ao Brasil 
 
 

     Boa tarde a todos. Em nome do governo do Japão, gostaria de 
expressar minhas saudações nesta abertura do concurso de oratória 
da língua japonesa em Brasília, em comemoração aos 110 anos da 
imigração japonesa ao Brasil. 
 

     Primeiramente gostaria de expressar meus sinceros 
agradecimentos à diretora Kimiko Sambuichi e à vice-diretora 
Massae Yada da Escola Modelo de Brasília, e a todos os professores 
que têm se dedicado à orientação dos alunos. 
 

     Aprender uma nova língua é de grande importância, tornando sua 
vida feliz e enriquecedora. A melhor parte do estudo da língua é que 
quanto mais vocês estudam melhores serão os resultados. Estou 
muito ansioso para ver os resultados de seus esforços diários hoje. 
 

     Dizem que existem mais de 6 mil línguas no mundo, mas existem 
apenas 10 com mais de 100 milhões de falantes nativos. São 223 
milhões de falantes de português. E são 128 milhões de falantes de 
japonês. 
 

     Ao somá-los, será perto de 350 milhões. Se você usar o japonês 
além do português, acho que várias oportunidades e muitos 
encontros surgirão em todo o mundo. 
 

     Olhando do Brasil o Japão está localizado no lado oposto da Terra, 
porém mais de 700 empresas japonesas operam no Brasil, mais de 
50 mil japoneses vivem no Brasil usando a língua japonesa e a 
portuguesa. 
 

     No Japão, cerca de 180 mil brasileiros vivem e contribuem para a 
economia do Japão e desempenham um papel na disseminação da 
cultura brasileira no Japão. Muitos japoneses visitaram o Rio nas 
Olimpíadas há dois anos, e em 2020 nos Jogos Olímpicos e 
Paralímpicos que serão realizados em Tóquio, muitos brasileiros 
visitarão o Japão. 
 
     Esperamos fortalecer ainda mais os laços, amizades e relações 
cooperativas desses dois países, e acreditamos que uma das pontes 
mais importantes é o aprendizado da língua japonesa. Eu e a equipe 
da embaixada do Japão no Brasil continuaremos a empregar 



esforços para enriquecer o apoio a escolas de língua japonesa e 
estudantes japoneses. 
 

     Para finalizar, eu oro para que vocês tenham a oportunidade de 
demonstrar os resultados dos seus esforços até agora e de avançar 
um passo em direção aos seus sonhos e objetivos, e farei desta a 
minha saudação. Façam o seu melhor! Muito obrigado. 
 
 


