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Resumo: O objetivo do presente trabalho é analisar o programa de Licenciatura em
Língua e Literatura Japonesa da Universidade de Brasília (Letras – Japonês), à luz da teoria
do letramento, principalmente no que tange ao ensino de kanji, um dos sistemas de escrita da
língua japonesa. Entretanto, como kanji é apenas um dos componentes do objeto de ensino do
curso e faz interface com o léxico e com a gramática, o estudo abrangerá o programa de
Letras – Japonês como um todo. A perspectiva do letramento aqui adotada é de um conjunto
de práticas sociais que envolvem o texto escrito, práticas estas localizadas na vida das
pessoas. Seria, assim, um conjunto de práticas que as pessoas realizam com finalidades para
atingir seus fins específicos de vida. Para a realização do estudo, analisei as ementas e os
programas das disciplinas de língua japonesa disponíveis no site da oferta de disciplinas da
Universidade de Brasília. Para avaliar o resultado do ensino, foram analisados os
questionários respondidos pelos oito egressos do curso que atuam hoje como professores de
língua japonesa. O estudo demonstrou que o programa do curso apresenta deficiências
principalmente por não explicitar de que forma vai desenvolver a capacidade de escrita e por
não contemplar a dimensão social dessa capacidade. Demonstrou também a falta de
atividades de análise e exploração das condições cognitivas, textuais e sociais no estudo de
kanji.

Palavras-chave: letramento, ensino de língua japonesa, ensino de kanji, formação do
professor em língua japonesa, conteúdos curriculares.

1. Introdução

O objetivo do presente trabalho é analisar o programa de Licenciatura em Língua e
Literatura Japonesa da Universidade de Brasília (Letras – Japonês), à luz da teoria do
letramento, principalmente no que tange ao ensino de kanji, um dos sistemas de escrita da
língua japonesa. Entretanto, como kanji é apenas um dos componentes do objeto de ensino do
curso e faz interface com o léxico e com a gramática, o estudo abrangerá o programa como
um todo.

Justifica-se a realização do presente estudo a partir da pergunta: o atual programa de
Letras – Japonês atende às necessidades de formação de professores de japonês? O projeto
leva em conta todas as habilidades que definem uma competência comunicativa? Os
formandos do curso “atuam de forma eficaz nas diversas situações da vida social: falando,
lendo e escrevendo textos de diferentes gêneros, com diferentes finalidades interativas, com o
adequado nível de formalidade, mobilizando e organizando as informações na medida certa
(Antunes 2007: 70)”? Caso isso não esteja acontecendo, o que deve ser melhorado no
programa?

Para a realização do estudo, analisei as ementas e os programas das disciplinas de
língua japonesa disponíveis no site da oferta de disciplinas da Universidade de Brasília. Para
avaliar o resultado do ensino, foram analisados os questionários respondidos pelos egressos
do curso que atuam hoje como professores de língua japonesa. Como o ensino de kanji leva
necessariamente à questão de autonomia da aprendizagem, apresento também um pequeno
excerto com as postagens dos alunos do curso numa rede social, como exemplo de autonomia
conquistada fora do ambiente de sala de aula. Por fim, apresento as opiniões dos participantes
do questionário acerca de como deve ser o ensino de kanji.
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Embora ainda preliminar, considero este estudo importante, uma vez que faço parte da
equipe responsável pela reforma curricular do curso ora em foco e o resultado aqui descrito
pode subsidiar as discussões que levarão à elaboração do novo programa que venha a atender
de forma mais eficiente as necessidades dos profissionais formados na nossa instituição.

2. Perspectivas teóricas de letramento

O conceito de letramento não é unânime no meio acadêmico. O que há de mais ou
menos consensual é pensar o letramento como um conjunto de práticas sociais que envolvem
o texto escrito. Outras comunidades de investigação defendem o letramento como um
conjunto de capacidades para usar o escrito, numa perspectiva cognitivista. Seria, nesse caso,
um conjunto de competências que estão armazenadas na cabeça das pessoas. Gostaria de
entender o letramento como um conjunto de práticas sociais que envolvem o texto escrito,
práticas estas localizadas na vida das pessoas. Seria, assim, um conjunto de práticas que as
pessoas realizam com finalidades para atingir seus fins específicos de vida.

Por outro lado, a discussão sobre a distinção entre a alfabetização e o letramento
despertou em mim reflexão sobre a diferença entre capacidade de transcrever os sons de uma
palavra em sua forma escrita e escrita como habilidade de redigir textos. Seria útil entender a
alfabetização como ensino/aprendizagem do código escrito, seja ele alfabeto ou não, como é
o caso do presente estudo. O letramento seria uma prática, um processo em que as pessoas
usam os textos que envolve a leitura e a escrita (Soares, 1995 e 1998; Kleiman 2004 e 2007;
Marcuschi 2010).

Em New Literacy Studies, Street (2003) mostra que o letramento varia nas diferentes
culturas, nos diferentes espaços dentro de uma cultura, nas distintas instituições e contextos.
Um tipo de letramento que atenda a um objetivo pode não atender a outro quando transferido
para outro contexto. Isso significa que um letramento adquirido na universidade não
necessariamente leva a saber lidar com o letramento no contexto de ensino, a não ser que o
curso de formação tenha sido organizado para essa demanda. Implica, também, que o curso
precisa de um modelo de letramento engajado com o cotidiano dos professores de japonês
como Língua Estrangeira (LE). Para isso, é necessário ter uma compreensão dos letramentos
cotidianos dos professores e elaborar um projeto de curso que interaja com essa realidade.

3. Problematização

No ensino de japonês como LE, em particular, num curso superior de língua e
literatura japonesa, em que os alunos têm pouca exposição ao texto escrito em japonês, o
ensino/aprendizagem de kanji ocorre praticamente na sala de aula, onde geralmente as aulas
são destinadas ao ensino de quatro habilidades - ouvir, falar, ler e escrever -, em um tempo
limitado a quatro anos de estudo e para alunos que não tiveram acesso a um ciclo básico de
estudo de japonês, o que limita ainda mais o tempo dedicado ao ensino/aprendizagem da
língua.

E o que a sociedade espera de um profissional formado nesse curso? No bacharelado,
minimamente que seja capaz de ler, na língua de formação, um jornal ou uma revista dirigida
para o público em geral. Na licenciatura, que seja capaz de ler livros específicos da área de
ensino de japonês (geralmente língua, uma vez que o ensino de literatura se limita ao ensino
superior) para sua formação continuada e com autonomia.

Nesse cenário, o letramento em língua japonesa não se faz sem enfrentar o desafio de
ensino/aprendizagem de kanji e, pela experiência própria de docência, o resultado até agora
não tem sido muito exitoso – nem para quem ensina, nem para quem aprende -, fato esse
comprovado ao realizar o presente estudo.
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O ensino de japonês como Língua Estrangeira (LE) contém, além de todas as questões
que envolvem o ensino de uma língua, uma particularidade que o difere do ensino das línguas
estrangeiras que utilizam o alfabeto na sua escrita. Trata-se de uso simultâneo de dois tipos de
notação fonográfica de base silábica, os denominados katakana e hiragana, e um terceiro,
morfemográfico, denominado kanji, comumente tratado como ideograma.

Os dois primeiros, por serem silabários e conterem quarenta e seis caracteres cada,
são assimilados sem muita dificuldade pelos alunos, tanto crianças, quanto os de nível
universitário. Entretanto, o kanji, por ser uma notação de forma-som-significado, possui dois
principais componentes que dificultam o seu domínio: assimilar um kanji significa aprender
um novo item lexical (aqui usado em oposição ao item gramatical) ou, conforme o caso, cada
um dos seus componentes.

Sendo impossível delimitar o universo das palavras usadas na língua, o governo
japonês, por meio de um conselho especializado do Ministério da Educação1, divulga uma
lista de kanji (jôyô kanji – kanji de uso frequente) a ser adotada2 nos documentos oficiais,
jornais, revistas, enfim, nos meios escritos que circulam na vida social cotidiana no Japão. A
lista de kanji atual foi divulgada em 2010 e contém 2136 caracteres com 4388 leituras
distintas, tendo em vista que cada um pode ter, em princípio, duas leituras: uma baseada no
som, que veio da China por ocasião da importação da escrita, e outra que corresponde à
tradução em língua japonesa do seu significado.

No Japão, a alfabetização ocorre nos seis anos de ensino primário (elementary), de
forma sistemática, com números de kanji pré-estabelecidos para cada série, totalizando 1006
kanji, distribuídos nos textos de livros didáticos de língua nacional3, ou seja, kanji no seu uso
contextualizado, embora o texto seja especialmente elaborado para fins didáticos. Pode,
também, ocorrer o uso de um texto autêntico selecionado pelo autor ou editor do livro
didático, que contenha algum ou alguns dos kanji estabelecidos para serem ensinados naquela
série. Os cerca de 1000 restantes são pulverizados nos livros didáticos de língua nacional de
nível secundário, mas sem a ordem pré-estabelecida pela agência governamental. No Outline
de Orientação de Ensino4 do ensino secundário, é esperado que cada série (são três anos ao
todo) incorpore cerca de 300 a 400 kanji, além daqueles aprendidos no ensino elementar.

Num curso de formação de professores de japonês como LE, o tempo que pode ser
dedicado ao ensino da escrita é infinitamente menor que aquele destinado à alfabetização das
crianças japonesas. Sendo a escrita apenas uma parte do componente da língua a ser ensinada,
torna-se necessário otimizar o tempo e tornar o ensino eficaz. Assim sendo, é importante um
conhecimento científico acerca das questões como: (i) o que é um sistema de escrita e como
ele funciona; (ii) como um determinado sistema de escrita pode ou não pode ser ensinado;
(iii) quais habilidades são importantes para se obter sucesso (McGuiness 2006: 20).

A autora afirma que Florian Coulmas, em The writing systems of the world, de 1989,
aponta o primeiro caminho para descobrir uma saída para essa situação: um sistema de escrita
tem uma lógica central baseada em como a mente humana funciona, se não se compreende

1 Disponível somente em japonês no site
http://www.bunka.go.jp/kokugo_nihongo/kokujikunrei_h221130.html e em inglês no site
http://www.bunka.go.jp/english/index.html.

2 Aqui considero kanji como substantivo masculino, uma tradição no Brasil.

3 Kokugo – literalmente língua nacional. O termo nihongo, língua japonesa, no ensino, é usado
especificamente para designar o ensino de japonês como L2, LE ou como língua de herança.

4 Disponível em japonês no site http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/youryou/chu/koku.htm.
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essa lógica, um sistema de escrita não pode ser ensinado de modo eficaz ou simplesmente não
pode ser ensinado.

Entretanto, as diretrizes apontadas pela autora dizem respeito ao sistema de escrita
alfabético. Pior: ela afirma categoricamente que o sistema de escrita de palavra inteira não
pode funcionar, nunca funcionou realmente e nunca funcionará, ao fazer referência ao método
olhar e dizer, que consiste em ler palavras inteiras por visualização, baseado no significado. O
ensino de kanji é justamente isso, pois não há como desmembrar uma letra que por si só
representa uma palavra. Sendo assim, do conjunto de cinco diretrizes que constituem o
protótipo geral para ensinar uma pessoa a decodificar, ler fluentemente e compreender o que
lê, apenas uma parece ser aplicável no caso de ensino de kanji, qual seja: assegure-se de que a
codificação (spelling) e a decodificação (leitura) estejam relacionadas em cada nível de
ensino por meio da visão (memória visual), da audição (memória auditiva) e da escrita
(memória cinestésica) (McGuiness 2006: 231). Fazendo referência sobre como deve ser um
sistema de escrita, a autora cita alguns requisitos fundamentais especificados por Coulmas
para o ensino/aprendizagem de LE - economia, simplicidade e inequivocidade - e acrescenta
um - abrangência.

O sistema de escrita japonês, de longe, pode ser classificado como claro e simples,
leva-se a vida toda para aprender apenas parte dele, mas é o sistema que faz a civilização
funcionar. E não adianta teorizar como deve ser, porque ele já é, da mesma forma que uma
língua falada não nasceu de regras pré-estabelecidas. Defendo que um verdadeiro sistema de
escrita é aquele que representa a língua toda, independente de sua complexidade ou não. A
escrita japonesa importou os caracteres chineses a partir do século V de nossa era, agregou os
dois sistemas de silabário - hiragana e katakana - cerca de cinco séculos depois e fez com
que a escrita fosse abrangente. Seu sistema possibilita registrar cada palavra usando os três
sistemas ao mesmo tempo ou cada um em separado, portanto o que entra em questão não é a
qualidade do sistema de escrita da língua, mas a forma como ele é ensinado. Para valer o
esforço de aprender, um sistema de escrita deve tornar melhor a vida das pessoas.

4. Caracterização do curso Letras – Japonês da Universidade de Brasília

O primeiro vestibular do curso de Licenciatura em Língua e Literatura Japonesa da
Universidade de Brasília, Letras – Japonês, foi realizado no segundo semestre de 1997. Fez
parte de um projeto institucional para ampliar a oferta dos cursos noturnos. As vagas
ofertadas, estipuladas inicialmente em 20 por semestre, foram sendo ampliadas para
acompanhar o número de inscrições e atualmente são 26. No primeiro semestre, metade
dessas vagas é preenchida por alunos aprovados no Programa de Avaliação Seriada da
Universidade de Brasília (PAS/UnB), no segundo semestre, todos ingressam por vestibular.
Quando os aprovados não fazem matrículas dentro do prazo, são convocados os aprovados no
Exame Nacional do Ensino Médio (Enem)5. São cerca de 400 alunos matriculados por
semestre para os três segmentos, sendo licenciatura o de maior demanda.

Sendo o curso com o maior número de aulas de língua japonesa (12 disciplinas
obrigatórias de 4 créditos cada e seis optativas recomendadas de 2 créditos cada) entre todos
os oferecidos pelas instituições de ensino de nível superior do Brasil para a formação em
japonês, a busca extrapola o limite do Distrito Federal, a exemplo de ingressantes vindos de
São Paulo, Goiás e Ceará.

5 Dados de Segundo semestre de 2012
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Os professores do quadro efetivo são nove6, número que se iguala ao curso similar da
Universidade de São Paulo. Desses, oito estão lotados no Departamento de Línguas
Estrangeiras e Tradução (LET), responsável pelas disciplinas de língua, cultura e estágios
supervisionados, e uma lotada no Departamento de Teoria Literária e Literaturas (TEL),
responsável pelas disciplinas de literatura japonesa. Dos nove docentes, cinco são doutores
(Antropologia 1, Linguística 2, Linguística Aplicada 1) e três cursam doutorado (Tradução 1,
Estudos Japoneses 1 e Linguística 1). Há, ainda, um mestre (Língua Japonesa). A área de
japonês do LET oferece também disciplinas de língua japonesa como uma das opções de
línguas estrangeiras modernas e é responsável pelos cursos de extensão de língua japonesa
oferecidos pela UnB Idiomas, um dos programas do LET. O programa de extensão contrata
professores de línguas estrangeiras diversas, que são renumerados de acordo com as horas
lecionadas.

Uma parcela dos egressos do curso usa o japonês como ferramenta de trabalho, a
exemplo de professores de língua japonesa, funcionários dos órgãos do governo japonês e das
empresas japonesas ou que negociam com o Japão, além de tradutores e intérpretes
autônomos. Sabe-se, entretanto, que a grande parcela dos formandos busca emprego em
órgãos públicos que abrem vagas por meio de concurso. Sendo um curso noturno, há também
aqueles que já trabalham e procuram o curso em busca de novas possibilidades ou de
formação cultural.

5. Análise de Ementas e Programas

Primeiramente apresento a lista das disciplinas com o total de kanji e o vocabulário a
serem estudados por semestre. O quadro completo de disciplinas com as respectivas ementas
e programas estão no Anexo I.

Disciplina kanji vocabulário
Prática do Japonês Oral e Escrito 1 60 500
Prática do Japonês Oral e Escrito 2 200 (+140) 1000 (+500)
Prática do Japonês Oral e Escrito 3 400 (+200) 1500 (+500)
Prática do Japonês Oral e Escrito 4 600 (+200) 2200 (+700)
Japonês 5 700 (+100) 3500 (+1200)
Japonês 6 1000 (+300) 4500 (+1000)
Japonês 7 1300 (+300) 5500 (+1000)
Laboratório de Língua Japonesa não especifica não especifica

Quadro 1: Lista de disciplinas, kanji e vocabulário a serem estudados por semestre

O Quadro 1 mostra que o total acumulado de kanji como objeto de estudo é de 1300,
que também estará embutido no léxico, muitos na forma de morfema. Deduz-se desses dados
que os 700 jôyô kanji restantes podem aparecer ou não nos textos de leitura da disciplina
Laboratório de Língua Japonesa e serão estudados dentro do contexto. Por tratar de textos
autênticos e o volume de leitura depender da capacidade de cada turma, o total de vocabulário
também não está especificado.

Pelas ementas transcritas nos Quadros 2 e 3 a seguir, percebe-se que o curso parte das
concepções da linguagem como atividade funcional, interativa e imersa na realidade cultural
do povo japonês. Entretanto, o programa contradiz a ementa, tendo em vista que nele se
sobressai a concepção de língua que privilegia a estrutura, introduzida através de frases

6 Dados do segundo semestre de 2012
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descontextualizadas que não levam em consideração quem disse, por que disse, com que
finalidade, a quem, em que situação.

Ementa: Introdução ao estudo da língua japonesa com bases teóricas no âmbito da Linguística.
Baseando-se na consideração de que uma língua natural é um instrumento de comunicação, o
estudo visa a integrar os mecanismos e processos que permitem a comunicação e a interação
verbal.
Programa: Expressão oral e escrita: diálogos simples, leitura e escrita de textos curtos levando-
se em conta os aspectos funcional e estrutural abaixo:
I. Dando e recebendo informações:
a) Definindo: A wa B desu. A wa B desu ka. A wa B dewa arimasen.
b) Perguntando sobre/descrevendo:
Pessoa - nacionalidade, profissão, sexo, localização.
Ex.: ...no... ...wa ... jin desu.
....ni ...imas .... ni ...ga imasu.

Quadro 2: Ementa de disciplina do curso do Letras – Japonês da Universidade de Brasília

Ementa: Prática oral e escrita de estruturas gramaticais básicas, usuais em situações da vida
corrente, visando a aquisição da competência linguística, comunicativa e cultural do japonês.
Programa: Leitura e escrita de 600 kanji básicos, domínio de cerca de 3500 verbetes com
funções e estruturas abaixo: (segue a lista de estruturas)

Quadro 3: Ementa de disciplina do curso do Letras – Japonês da Universidade de Brasília

Observa-se que o programa não contempla as regras de textualização e regras de
interação, decorrentes das situações sociais em que acontece a atividade verbal. Para Antunes
(2007), é o conjunto – léxico e gramática –, materializado em textos, que permite a atividade
significativa de nossas atuações verbais. O foco na formação e a análise de frases soltas
servem para o treinamento de alguma noção gramatical, mas não conduz à comunicação real
do cotidiano.

Um olhar no livro texto adotado para os três primeiros semestres revela que os textos
são apenas pretextos para o ensino, tendo em vista que os diálogos introdutórios são
totalmente artificiais e forçados. Sua finalidade é usar determinadas estruturas frasais, numa
apresentação gradual distribuída em 34 lições, de acordo com o suposto nível de dificuldade,
isto é, da estrutura considerada mais fácil para a mais difícil, segundo os critérios dos autores
do livro.

A divisão das aulas em gramática e prática também está em desacordo com a
atividade de linguagem, uma vez que não contempla a articulação dos componentes da
língua, quais sejam: o léxico ou o vocabulário; a gramática que abarca as regras; a
composição de textos e normas sociais de atuação numa situação de interação.

Em relação ao kanji, apenas cita o montante a ser estudado em cada disciplina. Na
realidade, a ordem obedece a do livro texto e de cadernos complementares que são adquiridos
separadamente. No livro texto, após cada lição, é dada a lista de kanji novos. Um dos
cadernos de kanji faz a introdução com a leitura, tradução e a ordem dos traços, bem como
exemplos de uso dentro de frases soltas. O outro caderno é de exercícios que são de dois
tipos: de transcrição de hiragana para kanji e de leitura de kanji, que aparece dentro de uma
frase, usando o silabário.

Assim sendo, cabe ao professor da disciplina implementar ou não o ensino de kanji
com outras atividades. O que os alunos pensam a respeito dessa didática pode ser observado
mais adiante, nas respostas dos ex-alunos que hoje estão ensinando a língua japonesa.
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6. A avaliação

Para avaliar a eficácia do ensino, foram enviados questionários semiestruturados aos
egressos do curso que hoje são professores de língua japonesa, contendo autoavaliação do
nível de conhecimento de kanji enquanto caracteres isolados, bem como a capacidade de uso
desse conhecimento aliado a outros como o conhecimento gramatical, por exemplo, na forma
de leitura e escrita. Para a segunda avaliação, foi utilizada a autoavaliação do Quadro
Europeu Comum de Referência para Línguas (Common European Framework of Reference
for Languages – CEFR) referente à leitura e à escrita. Justifica-se a utilização do CEFR pelo
fato de a Fundação Japão, organização vinculada ao Ministério das Relações Exteriores do
Japão, tendo como uma das principais atividades ações relacionadas ao ensino de língua
japonesa como língua estrangeira, ter adotado o conceito de CEFR como referência no
estabelecimento do Standard Japanese.

7. Os participantes
Os participantes, tratados por pseudônimos para preservar suas identidades, tiveram o

curso da universidade como agência inicial de letramento em japonês. São três mulheres e
cinco homens e todos são professores de língua japonesa.

8. Autoavaliação

Cada professor respondeu às perguntas: quantos kanji você lê e quantos kanji você
escreve? Em seguida, foi marcado qual é o nível de escrita e de leitura no quadro do CEFR.

Participantes
Quantidade de Kanji Autoavaliação7

lê escreve leitura escrita
Sayuri 700 500 B1 B1
Miki 500 300 B1 B1
Shôko 400 100 C1 B2
Erio 1200 800 B2 B2
Yôsê 400 300 B1 B1
Akio 2000 1000 B2 B2
Haruo 1300 1000 B1 B1
Wataru 1100 - 1300 800 - 1000 C1 C2

Quadro 4: Levantamento de quantidade de kanji que os colaboradores conseguem ler e
escrever e nível de leitura e escrita em uma autoavaliação

O levantamento mostra que todos leem mais kanji do que são capazes de escrever.
Apenas um demonstrou conhecer a leitura de toda a lista de jôyô kanji. Em relação ao número
de kanji que conseguem escrever, a discrepância pode ser interpretada como diferença no
entendimento: uns tomaram como o número de kanji que conseguem escrever manualmente.
Outros devem ter entendido como kanji que conseguem usar num texto escrito digital. Prova
disso é a Shôko, que respondeu que sabia ler 400 kanji, mas avaliou o seu nível de leitura
como C1. Um texto nesse nível usaria mais de 1000 kanji. Em relação à escrita, acontece o
mesmo. Um texto escrito de nível B2 requer conhecimento de mais do que os 100 kanji que

7 A autoavaliação foi realizada por meio de atribuição dos conceitos A1, A2, B1, B2, C1, C2, descritos
em detalhes no Anexo II.
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ela declara ser capaz de escrever. Seja como for, ninguém se avaliou como possuidor de
proficiência máxima nesse item. O domínio de kanji parece diretamente proporcional à
capacidade de leitura e escrita de texto para a maioria. A exceção é Wataru, que, mesmo com
o domínio de cerca de 50% de kanji, avaliou ter proficiência máxima na produção escrita.

A tabela acima demonstra que os formandos do curso não têm atingido o nível de uso
de língua que se espera de um profissional formado, tendo em vista que a maioria
autoavaliou-se como de nível mediano ou um pouco acima da média (3 e 4 na escala de 6).

9. Autonomia da aprendizagem

Reconhecendo a dificuldade de ensinar o kanji, pedi no questionário que dessem
opinião quanto ao conhecimento de kanji necessário para começar a caminhar sozinho na
aprendizagem. As respostas variaram, mas três deles responderam que o professor deve
estimular o aluno nesse sentido desde o primeiro kanji. A maioria ficou entre 500 a 650, que
pode ser considerado como fase transitória do nível básico para o intermediário.

No Quadro 5 a seguir, apresento um episódio que comprova que a transferência pode
ocorrer a qualquer momento, desde que seja mostrado o caminho aos alunos.

U: Tá no Moodle, mas tô penando pra colocar furigana.
M: Pior. Tô na mesma.
U: Só consegui uma página e meia.
M: Completei duas páginas e parei!
U: Espero que a sensei não passe de 2 páginas hoje.
M: #amém.

Quadro 5: Diálogo virtual entre estudantes da disciplina Literatura Japonesa 4

O exemplo ilustrado no Quadro 5 aconteceu com os alunos de Literatura Japonesa 4
no segundo semestre de 2012, disciplina constante no fluxo do oitavo semestre do curso,
porém, por não ter pré-requisito de línguas, exceto o de Japonês 1, teoricamente alunos
podem cursá-la a partir do quinto semestre. A postagem foi numa rede social formada por
alunos de Japonês da UnB que, por critérios que desconheço, alguns professores também
foram convidados a participar.

Os alunos se queixavam de que estavam levando muito tempo para achar a leitura dos
kanji que apareciam no conto Sanshô-uo. Para cada aula, estavam conseguindo avançar de
uma página a uma página e meia.

O que se percebe no excerto é a preocupação dos alunos em ler os kanji da obra
literária para poder acompanhar a aula. Esse trabalho estava demandando tempo e o desgaste
dos alunos é visível, torcendo para que a professora trabalhe com o conteúdo dentro daquele
limite que conseguiram ler - duas páginas. Nesse dia, postei o comentário descrito no Quadro
6:

P: Os senpai digitalizavam (o texto) e usavam Rikaichan ou
Chuta para furigana.

Quadro 6: Comentário da autora na rede social

Na semana seguinte, o aluno M, postou o arquivo digitalizado já com a leitura dos
kanji para ser compartilhado entre os colegas da sala. O que se percebe no comentário é que
os alunos não iam à aula quando não conseguiam colocar a leitura nos kanji no moodle, o que
pode ser uma condição imposta pela professora da disciplina. Veja no Quadro 7.
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M: Postando o famoso e procurado texto da "salamandra"
presa na caverna. Digitalizei o texto e já coloquei os
furigana!!! Agora todos podem voltar a frequentar as aulas.
#semdesculpas ><

Quadro 7: Comentário do estudante M. da disciplina Literatura Japonesa 4

Essa iniciativa ainda rendeu bons frutos, como pode ser confirmado no diálogo
ilustrado no Quadro 8 a seguir:

K: Olá pessoal, fiz uma revisão no Arquivo que o M fez para
ajudar o pessoal de Literatura Japonesa 4, está na relação de
arquivos aqui da comunidade.

Quadro 8: Comentário do estudante K. da disciplina Literatura Japonesa 4

Algumas lições podem ser aprendidas com esse episódio e uma delas diz respeito à
autonomia de aprendizagem dos alunos. Eles precisavam apenas de uma ferramenta para
poder atuar de forma autônoma perante o texto de literatura. Tanto Rikaichan, quanto
Reading Chuta são programas livres de leitura de kanji, cujo uso é frequente quando um
estrangeiro quer ler um texto em japonês. Um dicionário de papel, além de ter que ser
específico de kanji, requer que o consulente saiba qual é o radical do caractere ou, quando
não há essa pista, contar o número de traços que o compõem para buscar a leitura. Sem
dúvida, é uma tarefa árdua, totalmente dispensável hoje em dia com a nova tecnologia
disponível. O tempo que era gasto na busca de leitura de kanji agora pode ser usado para a
apreciação do conteúdo, objetivo real de um texto literário. Os professores, muitas vezes,
omitem essas informações por acharem que os alunos já têm conhecimento desses recursos,
por serem de uso fora da sala de aula ou por acharem que não fazem parte da sua função.

10. Sobre a didática de ensino de kanji

Enquanto alunos, os participantes do questionário passaram por experiências variadas
de ensino de kanji, seja no próprio curso de formação universitária, seja fora dele, uma vez
que seis dos oito participantes fizeram parte do curso de japonês no Japão. Dois deles
participaram do curso de treinamento para professores estrangeiros recém-formados, com
duração de seis meses. Vale ressaltar, ainda, que três deles são atualmente alunos de mestrado
em Linguística Aplicada. Dessa forma, é interessante ouvir o que cada um deles pensa acerca
da didática de kanji, as vozes de quem já passou pelo processo de aprendizagem e hoje são
responsáveis pelo ensino. São contribuições valiosas para revermos a nossa atuação enquanto
formadores de professores de língua japonesa.

Comentário livre sobre a questão: Na sua opinião, qual é a melhor forma de ensinar o kanji
num curso de formação de professores de japonês?

“Pela minha experiência, tanto como aluna, quanto como professora, o
material nihongo shoho pouco auxilia na aprendizagem dos kanji, por
mais que o kanji necessite de muito treino de exercício e de repetições
de escrita manualmente para se aprender a escrever. Ele é
primordialmente um signo que carrega referências, e por isso a
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necessidade de contextualizá-los, com uso variado de genêros
textuais”. (Miki)

“O nível de aprendizagem dos alunos talvez influencie na forma de
como responder esta pergunta. Inicialmente, acho que a aprendizagem
do kanji funciona muito bem quando ensinado simultaneamente ao
ensino da língua. Contudo, falando em termos ideais, acredito que o
aprendizado de kanji merece uma atenção especial por ser um sistema
de escrita tão distinto da nossa realidade aqui no Brasil. Infelizmente,
devido ao tempo disponível em sala, o ensino de kanji acaba sendo,
por vezes, deixado de lado e não há um aprofundamento no seu ensino
em contextos mais complexos (formação de jukugo, yojijukugo, nomes
próprios, topônimos etc.), ficando restrito ao vocabulário aprendido
em sala, isto é, ao vocabulário apresentado nas lições do livro texto”.
(Erio)

Respostas à pergunta: Como o professor pode ter uma participação significante no
ensino/aprendizagem de kanji?

“Acredito que a participação do professor é apenas um norteador,
explicar sobre as lógicas de associação recorrentes nos kanji, explicar
sobre as possibilidades de significado e leitura. As associações podem
ser construídas pelos alunos em exercícios e nesse momento acredito
que o professor se torna essencial pela escolha e criação. Porém, um
material paralelo é essencial para nortear o professor. A introdução do
significado do kanji é importante até certo momento, com exemplos
em outras palavras e seus vários significados. Porém, chega um
momento em que a pesquisa do aluno tanto das leituras, como dos
significados torna-se essencial”. (Wataru)

“O kanji apresenta a cultura asiática, no caso aqui, os específicos da
língua japonesa. A criança japonesa, ao nascer, já é inserida em um
ambiente em que a linguagem visual dos locais onde vive, da
televisão, da escola, se faz em kanji. Não é apenas um código, mas
reflete significado, que a conduz a refletir e se inserir no contexto
social. No caso do aprendiz de LE, esse contexto não existe de forma
diária. É necessário que o professor apresente as situações diárias
desse aluno em forma de kanji. Por exemplo, se é proibido falar em
língua materna, que venha representado em kanji. Assim, o kanji fará
parte de seu processo de letramentro”. (Shôko)

“Introduzir o kanji junto com a explicação de sua origem
(significado). Comum de se encontrar em material de kanji para
estudantes japoneses. Pedir para os alunos reescreverem o kanji várias
vezes, com o acompanhamento pessoal do professor, assim que este
lhes ensinar a forma de escrita e significado. Entregar material para
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treino em casa dividido em duas partes: 1º) Exercício de reescritura
de cada kanji treinado em aulas várias vezes e 2º) Exercício de
fixação de kanji dentro de frases contextualizadas: exercício de escrita
(kakikata) e exercício de leitura (yomikata). Usar a literatura com
linguagem simples para os níveis iniciais”. (Sayuri)

“O kanji por si já é um grande atrativo para os alunos. Compreender a
sua evolução e o significado de cada letra é muito fascinante. Acredito
ser importante apresentá-los de forma interessante e contextual.
Afinal, o objetivo de um aluno querer aprender kanji é conseguir ler
textos em japonês e interpretá-los satisfatoriamente. Os alunos sempre
comentam que, quando apresentamos os kanji de forma gradual e
sistemática (mostrando sua evolução, leitura e significados),
conseguem retê-los mais facilmente. Além disso, percebo que o uso
frequente de textos que contenham as letras estudadas ajuda bastante
para a memorização e aprendizagem dos kanji”. (Erio)

“Cobrança sistemática é um bom modo, por exemplo, eliminando
furiganas de kanji que foram trabalhados e cobrando leitura em
provas e atividades de sala. Flash cards são interessantes para manter
a memória do kanji”. (Yôsê)

“Primeiramente destacando a importância histórica e cultural do
kanji. Com isso, o aluno pode associar o estudo do kanji com a
aproximação cultural da língua. Elaborar materiais que desafiem os
alunos, como jogos de memória ou shiritori. Uma coisa que
estimulou muito os alunos foi apresentar como cada kanji foi criado,
ajudando a associação com o significado”. (Haruo)

“Para mim, seria interessante se houvesse um maior diálogo entre
professores e alunos para aspectos relevantes tais como: a importância
do kanji na língua japonesa; o propósito de aprender kanji; e como
seria uma aprendizagem satisfatória. É importante que todos os
envolvidos no processo tenham consciência da tarefa que é aprender
kanji, ou seja, é relevante que haja reflexão do processo de ensino-
aprendizagem de kanji. O professor poderia também incentivar o uso
de estratégias de aprendizagem voltadas para a aprendizagem de
kanji. Outro ponto interessante seria a elucidação de estratégias que
os próprios aprendizes podem desenvolver fora da sala de aula:
autoavaliação; organização e planejamento dos estudos de kanji”.
(Akio)

“O ideal seria, dentro de um contexto, trabalhar com trechos de textos
literários, iniciado no básico. Trazer também para sala de aula a
história da língua, a relação do significado da cultura japonesa
representada nos ideogramas”. (Miki)

11. Considerações finais
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Do ponto de vista da teoria do letramento, um curso de formação de professores em
língua estrangeira deverá promover nos alunos, entre outros, o desenvolvimento de
capacidades para ler e entender um texto, independente do tamanho, de qualquer gênero; para
interagir nessa língua, como falante ou ouvinte, e para se expressar por escrito, conforme a
exigência do seu cotidiano de trabalho ou de vida social.

O estudo demonstrou que o programa do curso de Letras – Japonês da Universidade
de Brasília apresenta deficiência, uma vez que não explicita de que forma desenvolve a
capacidade de escrita nem contempla a dimensão social das capacidades aqui descritas,
privilegiando o ensino da gramática, do léxico e do kanji.

Acredito que a inclusão de uma visão discursiva e sociointerativista da linguagem
viria a ajudar a suprir essas faltas. O programa deve abandonar o privilégio dado às estruturas
frasais e centrar-se no texto. Assim, as atividades de linguagem tornariam-se mais relevantes.
No estudo de kanji, poderiam ser incluídas atividades de análise e exploração das condições
cognitivas, textuais e sociais. O conhecimento amplo de kanji constitui uma via de acesso a
muitas informações ou à matéria-prima que facilita a vida profissional de um professor,
principalmente hoje, com as facilidades oferecidas.

Esta experiência serviu, também, para sentir o quanto um formador de professor de
língua está perdendo e, consequentemente, seus alunos também, ficando longe das diversas
teorias linguísticas sempre em desenvolvimento.

Referências bibliográficas

Antunes, Irandé. Muito além da gramática: por um ensino de línguas sem pedras no caminho.
São Paulo: Parábola Editorial, 2007.

Kleiman, Ângela. Letramento e suas implicações para o ensino de língua materna. Signo,
Santa Cruz do Sul, v. 3, n.53, p. 1-25, 2007. Disponível em:
<http://online.unisc.br/seer/index.php/signo/article/viewFile/242/196>. Acesso em: 11 nov.
2012.

______. Modelos de letramento e as práticas de alfabetização na escola. In: ______. (Org.).
Os significados do letramento: uma nova perspectiva sobre a prática social da escrita.
Campinas, Mercado de Letras, 2004. p. 15-64.

Marcuschi, Beth. Escrevendo na escola para a vida. In: Rangel, Egon de O.; Rojo, Roxane
(Coords.). Língua Portuguesa: ensino fundamental. Coleção Explorando o Ensino. v. 19.
Brasília: MEC/Secretaria de Educação Básica, 2010. p. 65-84.

McGuiness, Diane. O ensino da leitura inicial: o que a ciência diz sobre como ensinar a ler.
Porto Alegre: Artmed, 2006.

Soares, Magda Becker. Natureza interdisciplinar da leitura e suas implicações na metodologia
do ensino. In: ABREU, Márcia (Org.). Leituras no Brasil. Campinas: Mercado das Letras,
1995. p. 87-98.

______. Letramento: um tema em três gêneros. Belo Horizonte: Autêntica, 1998.

Street, Brian V. Literacy in theory and practice. Cambridge: Cambridge University Press,
1984.

______. Perspectivas interculturais sobre o letramento. Disponível em:
<http://dlcv.fflch.usp.br/sites/dlcv.fflch.usp.br/files/Street.pdf>. Acesso em11 nov. 2012.

______. What's "new" in New Literacy Studies? Critical approaches to literacy in theory and
practice. Current Issues in Comparative Education, v. 5, n. 2, p. 77-91. Columbia: Teachers

XVII CONGRESO INTERNACIONAL ASOCIACIÓN DE LINGÜÍSTICA Y FILOLOGÍA DE AMÉRICA LATINA (ALFAL 2014) 
 

João Pessoa - Paraíba, Brasil 
 

 #3236



13

College: Columbia University, 2003. Disponível em:
<http://www.tc.columbia.edu/cice/Issues/05.02/52street.pdf>. Acesso em: 21 out. 2012.

Anexo I
Quadro com as disciplinas obrigatórias referentes à língua japonesa do curso de Letras –
Japonês da Universidade de Brasília. A parte do programa referente a kanji foi destacada com
bordas.

Japonês 1
Introdução ao estudo da língua japonesa com bases teóricas no âmbito da linguística. Baseando-
se na consideração de que uma língua natural é um instrumento de comunicação, o estudo visa
integrar os mecanismos e processos que permitem a comunicação e a interação verbal.
1. Pronúncia e entonação da língua japonesa;
2. Leitura e escrita de hiragana, katakana e
kanji do livro texto: Nihongo Shoho e
Nihongo Kana Nyuumon;

3. Expressão Oral e Escrita: diálogos simples
das lições estudadas, levando-se em conta os
aspectos funcional e estrutural do Nihongo
Shoho:

a) Dando e recebendo informações:]
1. Definindo:
A wa B desu.
A wa B desuka.
A wa B dewa arimasen.
2. Perguntando sobre/descrevendo:
-nacionalidade, profissão, sexo, localização
Exemplo: .... no ..... A wa ..... jin desu
.... ni imasu .…ni....ga imasu
- objetos e animais: posição, preço,
quantidade, cor.

Exemplo: .....wa ikura desuka
….ni.....arimasu./.... ni....imasu
- Adjetivo (na) substantivo ….wa (adjetivo)
desu
- Sobre qualidades:
Adj. I/NA desu.
Adj.(I) KUTE.
Adjetivo (NA) dewa arimasem
- Lugar de ação:
.....de (verbo)
- Situação concluída:
N deshita.
Verbo mashita
- Ano, mês, dias da semana e do mês
- Ações: Verbo masu
-Frequência: ...ni...kai...
b) Demonstrando atitudes:
1. Concordância:
Hai, soo desu
2. Discordância:
Iie, chigaimasu. Iie, soo dewa arimasen.
Iie...dewa arimasen.
Iie ...masen.
c) Interagindo/pedidos de objetos:
... o kudasai.
d) Social: saudações no primeiro contato;
apresentação.

Prática do japonês oral e escrito 1
Prática oral e escrita de estruturas gramaticais básicas do idioma japonês, usuais em situações
da vida corrente.

Adjetivo (na) substantivo... ... wa (adjetivo)
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Escrita de hiragana, katakana e cerca de
60 ideogramas. Aquisição de cerca de 500
verbetes de nível básico.

- Pronúncia da língua japonesa.
- Leitura e escrita de hiragana e katakana.
- Expressão oral e escrita: diálogos simples,
leitura e escrita de textos curtos levando-se em
conta os aspectos funcional e estrutural
abaixo:
I. Dando e recebendo informações:
a) Definindo: A wa B desu. A wa B desu ka. A
wa B dewa arimasen.
b) Perguntando sobre/descrevendo:
Pessoa - nacionalidade, profissão, sexo,
localização. Ex.: ...no... ...wa ... jin desu.
....ni ...imas .... ni ...ga imasu.
Objeto e animais: - posição, preço,
quantidade, qualidade, cor. Ex.: ... wa ikura
desu ka. ...ni ... ga arimasu. / .... ni ... ga
imasu.

Sobre qualidades: Adjetivo I /NA desu.
Adjetivo kute. Adjetivo (NA) de.
Lugar de ação: .... de + verbo
Lugar de deslocamento: ... e + verbo
Situação concluída: N deshita.
Ano, mês, dias da semana e do mês.
Ações: Verbo masu. Verbo mashita.
Frequência: .... ni ... kai …
Comparação: grau superlativo
Fenômenos da natureza
II Demonstrando atitudes:
a) Concordância: Hai. / Hai, soo desu.
b)Discordância: Iie. / Chigaimasu. / Iie, soo
dewa arimasen. /Iie, ...dewa arimasen. /Iie...
masen.
c) Conjetura: ...deshô
III. Interagindo/ pedido de objetos: ... o
kudasai.
IV. Social: saudações no primeiro contato;
apresentação.

Japonês 2
Introdução ao estudo da língua japonesa com bases teóricas no âmbito da linguística. Baseando-
se na consideração de que uma língua natural é um instrumento de comunicação, o estudo visa
integrar os mecanismos e processos que permitem a comunicação e a interação verbal.
Verbos de atividade mental. Verbos seguidos
de auxiliares modais de volição. Verbos
seguidos de auxiliares modais de desejo.
Verbos seguidos de auxiliares modais de
julgamento. Auxiliar modal de informação
indireta.

Verbos possuidores de pares Transitivo-
Intransitivo. Partículas marcadoras de matéria-
prima, material ou ingrediente. Oração
nominalizada com função explicativa. Os
aspectos verbais: durativo, permansivo e
conclusivo.

Prática do japonês oral e escrito 2
Prática oral e escrita de estruturas gramaticais básicas, usuais em situações da vida corrente,
visando a aquisição da competência linguística, comunicativa e cultural do japonês.

Leitura e escrita, de textos contendo cerca
de 200 kanji básicos, 1000 verbetes e fatos
do cotidiano. Esses verbetes terão
aplicação prática também na expressão
oral.

Estuda-se também as funções e estruturas
abaixo:
I. Dando e recebendo informações:
a) Explicando a finalidade: (V) ni ikimasu
b) Descrevendo a companhia: (N) to (V).
c) Dando a sequência das ações: (V) te, (V)
te;(V) te kara; (V) maeni. Conjunções: soshite,
sorekara.
d)Descrevendo o afastamento ou
aproximação: (V) te iku, (V) te kuru.
e) Fazendo citação: (citação) to; (citação) to

h) Descrevendo a ação concluída: (V) te ita.
i) Descrevendo a permanência do resultado:
(V) te iru; (N) ga (V) te iru.
j) Descrevendo o método: (material)
g) Descrevendo a ação contínua: (V) te iru. de;
(matéria-prima) kara.
k) Descrevendo o objetivo: (V) no ni.
l) Descrevendo a tentativa: (V) te miru.
m) Descrevendo a ação completa: (V) te
shimau.
II. Demonstrando as atitudes:
a) Dando opinião: (citação) to omou.
b) Expressando intenção: (V) tsumori desu;
c) Expressando desejo: (V) tai desu.
d) Expressando pesar: (V) te shimau.
e) Expressando impressão: (Adjetivo/V) soo
desu.
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iu.
f) Descrevendo o início ou o final da ação: (V)
owaru, (V) hajimaru.

f) Dando informação indireta: (SENTENÇA)
soodesu.

Japonês 3
Introdução ao estudo da língua japonesa com bases teóricas no âmbito da linguística. Baseando-
se na consideração de que uma língua natural é um instrumento de comunicação, o estudo visa
integrar os mecanismos e processos que permitem a comunicação e a interação verbal.
I As estruturas de subordinação:
a) Construções condicionais: as orações
causais, condicionais e conclusivas;
b) Construções finais: as orações de fim ou de
propósito;
c) Construções contrastivas: orações
concessivas;

d) Construções de ordenação temporal: as
orações temporais;
e) Construções de graduação: as orações
comparativas e as orações consecutivas.
II As vozes em japonês
a) Construções causativas
b) Construções passivas

Prática do japonês oral e escrito 3
Aquisição integrada e progressiva, através da prática, da competência linguística, comunicativa
e cultural do japonês usual em situações da vida corrente.

Leitura e escrita de textos contendo
cerca de 400 (quatrocentos) kanji
básicos, 1500 verbetes básicos e
funções e estruturas abaixo:

a) Dando e recebendo informações.
Explicando a causa: (N) de; ...kara desu.
Expressando a condição: (N) nara (S), (V)
nara (S).
Descrevendo sensações: ...ga suru.
Descrevendo as transformações: (V) + yooni
naru.
Falando das ações simultâneas: (V) nagara
(V).
Relatando experiências: (V) ta kotoga aru.
Falando de ações alternativas: (V) tari (V) tari.
Relatando propósito: (V) te oku.
Relatando passividade: V(reru/rareru).
b) Demonstrando atitudes.
Expressando capacidade: (V/N) ga dekiru.
Expressando habilidade, inabilidade: (V)
joozu / heta desu.
Expressando desejo do falante: ...ga (V) tai
desu; (N) ga hoshii desu.

Expressando desejo dos outros : o (V) +
tagatte imasu ;... (N) o (V) hoshigatte iru .
Estabelecendo comparação : hooga ii desu ;
doohiraga ; ..no hooga ...yori ; ...wa...yori ;
wa... hodo ; ga ichiban
Estabelecendo contraste : (S) ga (S)
Expressando a impressão: (V) yoo desu.
Expressando a possibilidade: (V) rashii desu.
Expressando a hipótese: (V) kamoshiremasen;
(V / N) dewanaideshooka.
c) Interagindo:
Convidando: (V) masen ka. Aceitando o
convite: (V) mashoo.
Dando permissão: (V) temo ii desu.
Proibindo: (V) tewa ikemasen.
Impondo condições: (V) nakereba narimasen.
Pedindo informações: niwa dooshitara
Dando e recebendo: yaru /agaru;...kara ...o
morau; ...ni ...o kukeru
Dando ordens. suware
Fazendo o outro agir: (V) seru, (V) saseru.

Japonês 4
Aquisição integrada de competência linguística, comunicativa e cultural. Estudo de expressões e
funções da linguagem que possibilitem ao aluno desenvolver as quatro habilidades da língua.
Estabelecendo o ato de comunicação: início,
desenvolvimento e fim do enunciado
a) As funções relativas ao conteúdo da
comunicação: função centrada na transmissão
de mensagem.
- explicando os fatos;

- fazendo comentário.
b) Enunciando algo que se relaciona
diretamente com o interlocutor:
- dando sugestões;
- aconselhando;
- tranquilizando através de explicações,
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- explicando motivos;
- transmitindo informações sobre os
comentários, sobre o que viu ou ouviu sobre a
tendência geral;
- expondo opiniões sobre a intenção,
pretensão, plano, desejo;

falando de tendências gerais;
- oferecendo ajuda;
- pedindo desculpas;
- recusando com justificativas;
- orientando como resolver determinado
problema;
- expressando opiniões ou julgamento.

Prática do japonês oral e escrito 4
Aquisição de competência linguística, comunicativa e cultural, visando que o aluno seja capaz
de ler e escrever, entender e falar sobre assuntos gerais, em língua japonesa.

Leitura e escrita de 600 kanji básicos,
domínio de cerca de 3500 verbetes com
funções e estruturas abaixo:

FUNÇÃO EXPRESSÃO
- Confirmar:................deshitane.
- Iniciar o assunto: Jitsuwa.
Sugerir: doo desu ka.
- Falar da conveniência: Tsugoo ga ii / warui.
- Expressar opinião: u / yoo to omotteimasu.
- Decidir: Soreja ni shimashoo.
- Felicitar: Omedetoo gozaimasu.
- Agradecer: Arigatoo gozaimasu.
- Incentivar: Ganbatte kudasai.
- Expressar planos: verbo suru yotei.
- Expressar vontade: verbo

shitemiru tsumori.
- Expressar desejos: verbo tai to omou.
- Apresentar o assunto: .no koto nan desu ga.
- Dar conselho: hooga ii desu.
- Confortar: Daijoobudesu yo.
- Solicitar: Sumimasen.
- Pedir a alternativa: Doshiraga.
- Oferecer: o V shimashoo.
- Estabelecer contato: Shitsureidesuga.
- Apresentar-se: to mooshimasu.
- Apresentar alguém: Kotirawa.
- Social: Felicitação, despedida, demonstração
de solidariedade.

Japonês 5
Aquisição de competência linguística, comunicativa e cultural, visando que o aluno seja capaz
de ler e escrever, entender e falar sobre assuntos gerais, em japonês.

Leitura e escrita de 700 kanji básicos e
domínio de aproximadamente 2200
vocábulos;

Normalização de trabalho intelectual;
Manejo de dicionário japonês monolíngue;
Uso da língua em seus diferentes níveis nas
situações de interação;

Função da linguagem:
1) expressiva ou emotiva;
2) conativa ou apelativa;
3) referencial;
4) fática;
5) metalinguística;
6) poética ou estética.

Japonês 6
Aquisição de capacidade de leitura necessária para a compreensão de texto escrito.
Desenvolvimento integrado de estratégias de comunicação oral e escrita. Intensificação e
expansão de conhecimentos e habilidades adquiridos em fases anteriores, preparando o aluno
para lidar, com autonomia e independência, com as situações de comunicação em japonês.

Leitura e escrita de 1000 kanji básicos e
domínio de cerca de 3500 verbetes.

Produção oral e escrita sobre assuntos
variados. Meio ambiente, cultura japonesa,

a) competências exigidas: conhecimento de
vocabulário, estrutura gramatical e estrutura
do discurso; b) padrões de ato de leitura:
qualitativo, quantitativo, leitura dinâmica; c)
processo de ato de compreensão de texto:
decodificação das letras enquanto signo,
análise do texto, compreensão do significado e
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economia, geografia, linguística, psicologia e
ciências exatas
I) Compreensão de textos:
a) do ponto de vista do texto: tipos e formas de
texto, temas tratados, estilo utilizado, o
tamanho do texto;
b) do ponto de vista da técnica de
compreensão:

avaliação do texto.
II) Produção de textos
a) textos escritos
b) textos orais

Japonês 7
Aquisição de capacidade de leitura necessária para a compreensão de texto escrito.
Desenvolvimento integrado de estratégias de comunicação oral e escrita. Intensificação e
expansão de conhecimentos e habilidades adquiridos em fases anteriores, preparando o aluno
para lidar, com autonomia e independência, com as situações de comunicação em japonês.

Leitura e escrita de 1300 kanji básicos e
domínio de cerca de 5500 verbetes.

Produção oral e escrita sobre assuntos
variados. Cultura japonesa, folclore, obras de
ficção e ciências naturais.
Compreensão de textos:
a) do ponto de vista do texto: tipos e formas de
texto, temas tratados, estilo utilizado, o
tamanho do texto;
b) do ponto de vista da técnica de
compreensão: a) competências exigidas:
conhecimento de

vocabulário, estrutura gramatical e estrutura
do discurso; b) padrões de ato de leitura:
qualitativo, quantitativo, leitura dinâmica; c)
processo de ato de compreensão de texto:
decodificação das letras enquanto signo,
análise do texto, compreensão do significado e
avaliação do texto.
Produção de textos
a) textos escritos
b) textos orais

Laboratório de língua japonesa
Aprendizagem/aquisição de métodos e técnicas do ensino de leitura instrumental em língua
japonesa. Compreensão dos processos subjacentes a leitura e formação do bom leitor. Estudo
dos fatores facilitadores e pré-requisitos na aquisição de leitura em língua japonesa,
Compreensão da noção de estratégia.
1. Conhecimento linguístico e sua utilização
a. conhecimento sobre a estrutura da língua
(gramática do texto e gramática do discurso).
Letras, vocabulário, morfologia, sintaxe etc.

Conhecimento sobre a estrutura do texto.
b. conhecimento sobre a pragmática.
2. Conhecimento do conteúdo e sua utilização.
3. Conhecimento e utilização da leitura.

Anexo II
Autoavaliação do CEFR

Escrita

A1 Sou capaz de escrever um postal simples e curto, por exemplo, na altura de férias. Sou
capaz de preencher uma ficha com dados pessoais, por exemplo, num hotel, com nome,
morada, nacionalidade.

A2 Sou capaz de escrever notas e mensagens curtas e simples sobre assuntos de necessidade
imediata. Sou capaz de escrever uma carta pessoal muito simples, por exemplo, para
agradecer alguma coisa a alguém.

B1 Sou capaz de escrever um texto articulado de forma simples sobre assuntos conhecidos
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ou de interesse pessoal. Sou capaz de escrever cartas pessoais para descrever
experiências e impressões.

B2 Sou capaz de escrever um texto claro e pormenorizado sobre uma vasta gama de
assuntos relacionados com os meus centros de interesse. Sou capaz de redigir um texto
expositivo ou um relatório, transmitindo informação ou apresentando razões a favor ou
contra um determinado ponto de vista. Consigo escrever cartas evidenciando o
significado que determinados acontecimentos ou experiências têm para mim.

C1 Sou capaz de me exprimir de forma clara e bem estruturada, apresentando os meus
pontos de vista com um certo grau de elaboração. Sou capaz de escrever cartas,
comunicações ou relatórios sobre assuntos complexos, pondo em evidência os aspectos
que considero mais importantes. Sou capaz de escrever no estilo que considero
apropriado para o leitor que tenho em mente.

C2 Sou capaz de escrever textos num estilo fluente e apropriado. Sou capaz de redigir, de
forma estruturada, cartas complexas, relatórios ou artigos que apresentem um caso com
uma tal estrutura lógica que ajude o leitor a aperceber-se dos pontos essenciais e a
memorizá-los. Sou capaz de fazer resumos e recensões de obras literárias e de âmbito
profissional.

Leitura

A1 Sou capaz de compreender nomes conhecidos, palavras e frases muito simples, por
exemplo, em avisos, cartazes ou folhetos.

A2 Sou capaz de ler textos curtos e simples. Sou capaz de encontrar uma informação
previsível e concreta em textos simples de uso corrente, por exemplo, anúncios, folhetos,
ementas, horários. Sou capaz de compreender cartas pessoais curtas e simples.

B1 Sou capaz de compreender textos em que predomine uma linguagem corrente do dia a
dia ou relacionada com o trabalho. Sou capaz de compreender descrições de
acontecimentos, sentimentos e desejos, em cartas pessoais.

B2 Sou capaz de ler artigos e reportagens sobre assuntos contemporâneos em relação aos
quais os autores adotam determinadas atitudes ou pontos de vista particulares. Sou capaz
de compreender textos literários contemporâneos em prosa.

C1 Sou capaz de compreender textos longos e complexos, literários e não literários, e
distinguir estilos. Sou capaz de compreender artigos especializados e instruções técnicas
longas, mesmo quando não se relacionam com a minha área de conhecimento.

C2 Sou capaz de ler com facilidade praticamente todas as formas de texto escrito, incluindo
textos mais abstratos, linguística ou estruturalmente complexos, tais como manuais,
artigos especializados e obras literárias.

XVII CONGRESO INTERNACIONAL ASOCIACIÓN DE LINGÜÍSTICA Y FILOLOGÍA DE AMÉRICA LATINA (ALFAL 2014) 
 

João Pessoa - Paraíba, Brasil 
 

 #3242


