
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆INFORMATION◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 ◆◆ 8 ◆◆ 

 

www.ficec.jp/foreign/                
 ●Dá para ver números anteriores de “Information Fujimino” 

  

Não acontecem só coisas boas. 
  [Dediquem-se à comunicação mútua！] 

    
  
 
  
 
 
 

Hoje, o casamento entre japonês e estrangeira está 5~6% dos casórios anuais do Japão.Nas 
capitais como Tokyo, dizem que 1 par em cada 10 pares é casamento inter-cultural(Ainda,a 
combinação de japonês e estrangeira é 4 vezes maior que japonesa e estrangeiro). 

A palavra casamento inter-cultural tem boa imagem,mas como é a realidade.Mesmo entre 
homem e mulher da mesma cultura, há muitos obstáculos para superá-los,no caso de 
casamento inter-cultural supõe-se que deve haver muito mais.Antes há grande problema de 
idioma.Por exemplo, não saber japonês é diferente de não ter discernimento,mas há muitos 
cônjuges japneses que menosprezam sua companheira por não saber japonês.Para poder 
conviver superando a diferença de idioma e cultura, é preciso arrajar um tempo de 
convivência e dialogar devagar dando o tempo. Há muitos casos de casamento inter-cultural 
que resultam em divórcio.No caso de divórcio, o cônjuge estrangeiro leva desvantagem. 
Porque é difícil obter informações necessárias sobre lei japonesa, e ignora seus direitos.Por 
outro lado, para quem obteve o status de permanência com o casamento, o divórcio é uma 
questão de vida ou morte.Chega até não poder mais viver no Japão. Além disso, ficando com 
as crianças, vai sofrer muito com os gastos de vida de dia-a-dia e de criação de filhos.  
 Ainda, a mulher que vem sofrendo a vilência do marido o caso é mais sério.Como a violência  
entre casal ocorre num ambiente fechado, é dificil alguém tomar o conhecimento e a violência 
tende aumentar.No caso de de quem vem sofrendo a vilência sendo a mulher estrangeira,seu 
sofrimento é triplicado.Por não saber o japonês, não consegue denunciar a vilência praticada 
pelo marido (não consegue obter informação sobre sistema de ajuda a vítima de DV),como ob- 
teve o status de permanência com o casamento, o abandono implica na perda de status(chega 
até caso de o marido denunciar ao departamento de imigração),e como há pouca chance de 
arranjar o emprego, não tem meio de sustento após o abandono. 
 Às vezes, a estrangeira se casa com japonês, porque casando-se com japonês, dá para  

Casamento, a esplêndida palavra que embriaga, muita 
gente já experimentou.Mas é bom saber que o casamen- 
to inter-cultural tem mais obstáculos que o casamento 
comum. Apresentamos problemas peculiares do casa- 
mento inter-cultural observados no Ficec. 

Casamento  

Obstáculos:barreiras de leis, vida,violência,nacionalidade,etc. 

Inter-Cultural 
ポルトガル語 
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permanecer legalmente no Japão. Mas antes deve conhecer bem o companheiro, para não 
chegar a uma situação irreparável.   
 Quem está enfrentando problema na vida conjugal, em vez de ficar remoendo sozinha, con- 
sulte amigos ou corporação de ajuda. Ficec também está atendendo.(Redação Miho Maeda)  

 
 
 

 

 
 
 

 

  

   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.ficec.jp/living/               
 ●Estamos publicando “Guia da vida cotidiana” em 6 idiomas. 

 【Mistério de japonês visto p/estrangeiro－1】 

A dúvida deste mês é acerca de “nengajo”.Há costumes semelhantes a “nengajo” nos países 
vizinhos como Corea,China e Taiwan. Muitos países fazem o cumprimento do ano novo com 
cartão de natal, neles a cultura de “nengajo” é estranho.Dizem que essa cultura foi iniciada na 
era “Nara”(710).Entre nobres e acristocracia da era Heian propagou-se o hábito de fazer cum- 
primentos do ano novo fazendo visitas.Como é difícil fazer isso a pessoa distante,passou usar o 
“nengajo”. Hoje, compra nenga-postal no correio,escreve palavras de congratulação do ano novo 
acrescentando algumas palavras.Quando ocorre infortúnio no decorrer do ano, deixa de enviar o 
“nengajo”.Nesse caso, costuma mandar um cartão postal no decorrer do ano dizendo que não vai 
enviar o “nengajo” por causa do falecimento.Hoje em dia, em vez de nengajo, manda e-mail pelo 
celular. No cartão de “nengajo”consta sorteio para prêmios luxuosos como viagem ao exterior, 
TV de tamanho grande, na parte inferior à direita.Ainda, em janeiro tem sorteio que premia 
jogos de selos.                (Redação:Wataru Kanda) 

■Seria bom que o ano 2010 seja assim!   “Sonho” da tradutora... 

Faz 1 ano que ocorreu o “Lehman Shock” nos EUA. Diziam que o Japão foi      
              menos afetado pelo choque. Mas há muitas crianças nikkeis do ensino funda- 
              mental público, filhos de pais desempregados ou de renda reduzida, sofrendo.  
              Há estudantes à procura de emprego sem conseguir. Mormente para essas  
              pessoas, desejo que o ano 2010 seja o ano de recuperação efetiva da economia.  

  Tradução em português – Hiromi Koba  

 Sonho do Ano Novo 
dos tradutores de 
“Information” 

●novo seriado nengajo 

 
pode ser você ou sua família com febre,tosse, dor de garganta, dor no corpo, consulte o médico. 
Mas antes previna-se.Lave as mãos, faça gargarejo, use máscara,evite a contaminação por 
borrifo,evite de sair de casa sem necessidade.Mas mesmo assim contagiou,ai é a vez da vacina.
Hoje cada município e cidade estão anunciando hospitais que 
vacinam contra nova influenza.1 vez para adulto, 2 vezes para 1 ano 
de idade até colegiais, vacinação cara, com limitação de idade, Mas é 
aconselhável vacinar para se prevenir antes que agrave a doença. 

A influenza requer  
tratamento rápido. 
Quando sentir que  
está com influenza

Instituições médicas con- 
signadas para vacinar 
contra nova influenza. 

ポルトガル語 


