
kanji

 Entenda 99 ideogramas
através de mnemônicos e narrativas
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Prefácio

 Existem muitos materiais para estudar kanji, porém a 
metodologia apresentada parece ser sempre a mesma: mem-
orização de listas de kanji que incluem ordem e quantidade de 
traços, uma ou mais leituras on e kun, identificação do radi-
cal, algumas palavras recorrentes e significados básicos. Com 
algum conhecimento prévio de kanji e um objetivo específico 
de estudo é possível fazer bom proveito desses materiais, 
contudo se o seu conhecimento em kanji é nulo ou ainda não 
está bem consolidado vai ser bem exaustivo.

 Este material pretende ser uma alternativa para o estudo 
de kanji e ele parte de dois princípios básicos para a memo-
rização de informação nova: a primeira é tentar não criar so-
brecarga na memória de trabalho senão o tempo gasto nos 
estudos pode ter retorno muito baixo ou nulo. A segunda é 
que uma informação tende a ficar mais tempo em nossa 
memória se ela for associada a um conhecimento ou ex-
periência prévia.

 A vantagem de um chinês para aprender a língua japone-
sa se comparado a um brasileiro é que o chinês já possui um 
vasto e consolidado conhecimento prévio de kanji e ele preci-
sa apenas associar uma nova leitura à figura que já bem con-
hece. O brasileiro precisa começar separando o joio do trigo, 
aprendendo a identificar primeiro o que é ou não um kanji e 
depois entendendo o seu significado. Aprender a ler ou es-
crever são etapas que podem vir depois. Procedendo dessa 
forma você não sobrecarrega a sua memória de trabalho.
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 O kanji é um sistema de escrita organizado e a grosso 
modo, conhecendo o significado básico de aproximadamente 
200 partes (ou radicais), é possível ir decifrando e derivando 
os significados dentro de uma lógica narrativa própria. Essa 
narrativa pode estar ou não associada à origem do kanji de 
fato (o que por vezes é controverso), mas para fins práticos a 
associação pode e deve ser feita levando em consideração o 
conhecimento prévio que cada um possui.

 Neste material você vai encontrar narrativas para 99 
kanjis que foram compilados de nosso blog. Esperamos que a 
publicação ajude nos seus estudos de língua japonesa e au-
mente a sua cuirosidade e interesse em se aprofundar no uni-
verso dos kanjis!
 
 Tenha uma ótima jornada!

(^v^)/

Kyoto, abril de 2018
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人 [hito] = pessoa

人数 [ninzuu] = quantidade de pessoas

日本人 [nihonjin] = japonês (gentílico)

一人 [hitori] = uma pessoa

Vamos começar a narrar as histórias do kanji pelo responsável técnico por 

transformar a vida e o mundo nesse caos ordenado e alternado de alegria e 

tristeza: nós.

人 é o kanji de pessoa. Ele representa uma pessoa de pé com as pernas 

abertas e esticadas. Até parece que está andando!

人
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老　・　旨　・　頃　・　死

Dando continuidade à nossa séria narrativa sobre kanji com significado de 

pessoa, ヒ é o kanji que tem a mesma forma do katakana “hi“ e representa 

uma pessoa sentada.
O ヒ não existe como um kanji isolado, mas ele aparece bastante como parte 

de outros kanji.

Consegue saber onde ele está nos kanjis abaixo?

ヒ
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化ける [bakeru] = transformar

化粧 [keshou] = maquiagem

文化 [bunka] = cultura

Agora que já vimos o kanji que representa uma pessoa de pé ( 人 ) e outro 

que representa uma pessoa sentada ( ヒ ), temos o conhecimento que 

necessitamos para interpretar o kanji 化 . Ele significa transformação. A 
passagem do estado “de pé“ para o estado “sentado“ representaria a 

transformação.

化


