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Introdução

O curso "Comunicação em Japonês: Iniciação à 
Língua e Cultura Japonesa" é um projeto aprovado 
para Bolsa de Extensão Edital 02/2009, da Pró-Reitoria 
de Atividades de Extensão/UFRPE, iniciado em maio 
de 2009, com intuito de difundir a cultura e a língua 
japonesa e promover estudos sobre as relações 
internacionais entre o Brasil e o Japão à comunidade 
acadêmica da UFRPE e do entorno.

O Brasil e o Japão vêm mantendo relações
diplomáticas há 101 anos. Atualmente, em 
Pernambuco, as colônias japonesas em Petrolina e 
Bonito, a Associação japonesa do Recife, o Consulado 
Geral e as empresas nipo-brasileiras têm contribuído 
para o fortalecimento desse intercâmbio cultural. 

Nessa era globalizada, a cultura nipônica está 
difundida na vida cotidiana em Recife. O boom de 
sushi-bar, anime, mangá ou karaokê são evidentes. A 
Feira Japonesa, que reúne milhares de recifenses no 
mês de novembro, é outra demonstração de que os 
japoneses/recifenses têm direcionado esforços para a 
propagação dessa cultura presente no dia-dia do Recife.
As palavras como “zen” ou “reiki” representam 
encontro entre a espiritualidade oriental e a 
mentalidade brasileira. A simbologia da caligrafia 
japonesa também se manifesta no cotidiano, em que é 
comum encontrarmos jovens com ideogramas tatuados 
em seus corpos ou escritos em suas roupas, muito 
embora desconheçam o significado do que está escrito.

No entanto, no mercado pernambucano são 
presentes os produtos agrícolas da colônia japonesa, 
como a floricultura de Bonito e a fruticultura de 
Petrolina. 

Apesar de existir um grande público com interesse 
pelo Japão, esse interesse não chega a ser aprofundado 
porque muitos acreditam que a língua japonesa é difícil 
de aprender. No entanto, falar japonês é mais fácil do 
que as pessoas pensam, sobretudo quando ressaltamos 
os contextos culturais através de materiais audiovisuais 
direcionados para prática comunicacional. Deste modo, 
busca-se facilitar o processo de aprendizagem. Como 

resultado, esperamos contribuir para uma maior 
aproximação entre as duas culturas.

Material e métodos

Existe uma barreira construída baseada nas diferenças
da estrutura lingüística, especialmente quanto à gramática, 
à acentuação e à escrita da língua japonesa. Essa barreira 
pode dar a impressão de que a língua japonesa é difícil e 
cria um bloqueio na aprendizagem. Este curso segue o 
método comunicativo e o método natural, para uma 
iniciação da comunicação internacional. 

Um ambiente que assimila as situações naturais e 
comuns (na sociedade nipônica) é oferecido nas salas, 
através de materiais audiovisuais e de objetos como 
máscaras, desenhos de caligrafia, gravuras e origamis, 
alguns confeccionados pelos próprios alunos, facilitando o 
“input” (fornecimento de informação) da linguagem e 
incentivando a participação dos alunos, assim desviando a 
pressão da eventual dificuldade com a gramática. 

O projeto é composto por três módulos integrados: 1) 
compreensão cultural; 2) comunicação conversacional; e 3) 
iniciação às letras escritas. O primeiro módulo,
denominado de compreensão cultural, é executado como 
instrumento alternativo para compreensão contextual da 
língua, através de oficinas de origami, máscara e caligrafia,
aproveitando materiais reciclados; também exibição de 
filmes e animes e apresentação de mitos, músicas, revistas, 
culinária e modo de vida; além do grupo de pesquisa. O 
segundo módulo é praticado com aulas de diálogos básicos.
Os alunos aprendem a falar as frases necessárias na vida 
cotidiana. A composição de diálogos direcionados aos 
elementos da vida cotidiana possibilitará aos participantes a 
compreensão da forma de comunicação e os alunos se 
tornam aptos a desenvolverem frases compostas. O terceiro 
módulo é desenvolvido em forma de oficina de caligrafia 
que oferece uma introdução aos sistemas de escrita
(Romaji, Hiragana, Katakana e Kanji.). Assim, o ensino 
das letras japonesas é conduzido de forma visualizada, 
através de desenhos, ideogramas e códigos. No final da 
oficina, haverá uma exposição de caligrafia feita pelos 
alunos.



Resultados / Discussão

Entre os meses de maio e junho, promovemos nas
aulas da língua japonesa e nas oficinas de origami, 
máscaras, caligrafia e música, estudos sobre a cultura 
japonesa, que reuniu em média 15 participantes, em sua 
maioria alunos e professores da UFRPE e moradores da 
comunidade próxima ao campus de Dois Irmãos. Em
julho e agosto, concentramos na pesquisa e nas aulas da 
língua japonesa para alunos com nível avançado, 
utilizando material audiovisual e fontes eletrônicas. Em 
setembro retomamos as oficinas de caligrafia, origami
e mascaras, e começamos as aulas de conversação e 
grupo de pesquisa. Estão programados mostra de filmes 
japoneses para debater questões sobre meio-ambiente, 
tecnologia e conceitos internacionais. No final das
oficinas de caligrafia e de origami será realizada uma 
exposição. No que tange ao grupo de estudo, cada 
membro escolheu uma temática sobre a cultura 
japonesa para desenvolver um levantamento preliminar, 
através de documentos bibliográficos e audiovisuais, e 
de entrevistas com os japoneses e descendentes dos 
imigrantes nipônicos residentes em Pernambuco. Os
resultados serão expostos em forma de banners junto à
exposição de caligrafia e origami.

Nos primeiros meses, inserimos o ensino da 
conversação em japonês dentro das discussões livres e 
das atividades culturais. Depois de cada atividade, 
conduzimos uma roda de diálogo e passamos algumas 
frases simples em japonês. A partir de setembro, 
começamos as aulas concentrados na construção de
conversação.

Houve mais participantes nas oficinas de origami
e caligrafia, alcançando perto de 30 pessoas, incluindo 
crianças e trabalhadores das comunidades do Sítio dos 
Pintos e Dois Irmãos. Para confecção de origami e 
máscaras, utilizamos jornais e revistas antigas. Os
alunos aprenderam não somente as técnicas artísticas,
mas também os significados e contextos culturais do
patrimônio nipônico. Entre os objetos de origami
construídos nas oficinas o destaque foi para os animais 
comuns do Japão, uma vez que essa escolha conduziu o 
interesse dos alunos, associando mitos a conceitos de 
meio-ambiente.

Por exemplo, quando confeccionamos tsuru, uma
espécie de grou ou cegonha, explicamos que o pássaro 
antigamente era encontrado muito comumente e hoje 
em dia está ameaçado de extinção devido à poluição 
ambiental. Alguns alunos já conheciam um costume 
nipônico de juntar mil tsurus, como um cacho de uva,
para desejar saúde e paz; um costume que surgiu a 
partir duma vítima da bomba atômica em Hiroshima. 
Através do tsuru, contamos um mito popular do Japão, 
cujas temáticas contendo questões éticas de gratidão, 
lealdade e conceitos de tabu. Nas discussões livres, os 
alunos comparam os costumes e pensamentos e 
percebem as diferenças e as semelhanças entre Brasil e 
Japão.

Na oficina da caligrafia japonesa, os alunos 
mostraram grande interesse em dois motivos principais:
interpretação da origem do ideograma kanji e a escrista 

do próprio nome em japonês. Essa oficina inicialmente foi 
programada para ser executada no segundo módulo do 
curso, supondo a dificuldade dos alunos brasileiros em
aprender as letras com formato diferente e com vasta
quantidade, e o sistema complexo que consta de quatro 
grupos de letras escritas, porém, com a forte demanda dos 
alunos, oferecemos oficinas de caligrafia logo no início, em 
maio e junho. Surpreendeu-nos a facilidade que os alunos 
tiveram em aprender. Depois desse resultado, decidimos 
reforçar mais a oficina de caligrafia e das letras escritas a 
partir de setembro. Esta experiência comprova como um 
interesse cultural facilita a aprendizagem, e como os 
professores não podem limitar as possibilidades dos alunos.

A confecção da mascara japonesa foi dirigido pelo 
coordenador e artista plástico Rodrigues, inspirado pelas 
mascaras do teatro tradicional noh. Pesquisamos por meios
eletrônicos e revistas os formatos, história e o significado 
de cada máscara. Esta oficina se desenvolveu para uma 
pesquisa de historia cultural de um integrante, que compara 
as representações sociais das mascaras do noh e do 
folguedo popular pernambucano cavalo-marinho.

O grupo de estudos sobre a influência da cultura 
japonesa em Pernambuco está desenvolvendo pesquisas 
preliminares na área de agricultura, arquitetura, pesca, 
teatro e gastronomia, estimando que essas atividades se 
tornem um núcleo para a promoção de intercâmbio 
acadêmico, técnico e cultural entre UFRPE e Japão.
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Figura 1.  Imagens da Feira Japonesa em Recife. (Fonte:ANBEJ)

Figura 2. Imagem da família nipo-descendente Morimura. –

PE, com origami de tsuru na mão: arte tradicional da 

dobradura em papel, transmitido de mão á filha.

(Fonte: dpnet.com.br)

Figura 3. Imagem dos agricultores nipo-decsendentes de 

floricultura em Bonito – PE.

(Fonte: intertecinformatica.com.br)

Figura 3. Resultado de questionário sobre o motivo de 
aprender japonês 
(Fonte: Pesquisa com 331 alunos insrcitos no curso da língua 
japonesa na UFPE - agosto, 2009)

Figura 4. Resultado do questionário sobre interesse na
cultura japonesa.
(Fonte: Pesquisa com 331 alunos inscritos no curso da língua 
japonesa na UFPE - agosto, 2009)
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