
Cerimônia dos 30º anos da Associação de Estudos da Língua 

Japonesa de Brasília 
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Bom dia a todos. 

  

Primeiramente, gostaria de parabenizar profundamente a presidente senhora 

Sambuichi e a vice-presidente senhora Yada, a todos da Associação de Estudos da 

Língua Japonesa de Brasília, os professores das sete escolas associadas, a todos os 

membros apoiadores “Sanjo” da Associação e a todos aqui presentes pelos 30 anos 

da inauguração da Associação. 

 

Desde a inauguração em 1989, a Associação tem realizado várias atividades que 

contribuíram muito para a difusão da língua japonesa tais como a administração da 

escola modelo, cursos para professores e estudos dos livros didáticos, concursos de 

oratória, entre outros. Além disso, a Associação também realizou diversos eventos 

culturais como na ocasião dos 100 anos do Tratado de Amizade, Comércio e 

Navegação Japão-Brasil, sendo que em 2005 foi outorgado o diploma do Ministro dos 

Negócios Estrangeiros do Japão. Fui informado que muitos diplomatas brasileiros que 

têm experiência de trabalhar no Japão também aprenderam a língua japonesa com 

os professores. Gostaria de manifestar meus profundos agradecimentos ao empenho 

de todos. 

 

O número daqueles que estudam a língua japonesa no Brasil vem crescendo ano a 

ano e atualmente podemos contabilizar cerca de 23 mil alunos. Ainda, 

aproximadamente 3.600 pessoas de todo o Brasil fizeram o Exame de Proficiência em 

Língua Japonesa, em 2018, e fui informado de que 230 fizeram o exame aqui na 

Escola de Modelo. Acredito que o aumento no número de alunos é resultado do 

incansável empenho e dedicação de cada um de vocês envolvidos no ensino da língua 

japonesa.  

 

Aproveitando o ensejo dos 90 anos da imigração japonesa no Amazonas deste ano e 

a realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio no próximo ano, a 

Embaixada do Japão continuará atuando em várias áreas assim como o ensino da 

língua japonesa a fim de aprofundar ainda mais as relações nipo-brasileiras. 

 

Encerro minhas palavras, fazendo votos de uma ainda maior difusão da língua 

japonesa, e desejando muito sucesso e saúde a todos. Muito obrigado. 

 


