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língua japonesa
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Acostumar-se aos sons de uma língua é o primeiro passo para 

começar a memorizá-la. Os sons ajudam a desenvolver aquela voz 

interna que surge quando lemos ou pensamos. Essa voz é 

fundamental para resgatarmos uma memória.

Assim que você se acostuma aos sons da língua, fica mais fácil 

associá-la a uma “letra” . É assim que somos alfabetizados e não 

deveria ser diferente com outras línguas.

Use este material para se acostumar com os sons da língua japonesa. 

Assim que terminá-lo, você vai se sentir mais confortável para 

aprender o sistema de escrita.

Boa jornada!
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Para começar, leia em voz alta as seguintes palavras

Um japonês nativo consegueria pronunciar todas as palavras listadas 

quase da mesma maneira que um brasileiro (falo do ponto de vista de 

um paulistano) guardadas as diferenças de entonação. Isso porque 

essas palavras partilham o mesmo som da língua japonesa. Da mesma 

forma, você vai sentir facilidade para pronunciar alguns sons da língua 

japonesa logo de cara, mas outros vai levar um pouco mais de tempo 

para se acostumar. Processo absolutamente normal, que se resolve 

com o tempo e com a prática.

Vamos mostrar a você os sons da língua japonesa para que você se 

familiarize rápido com eles. Isso vai facilitar a etapa de memorização 

do sistema de escrita japonesa.

abacate

ipanema

urubu

empada

opaco

caipira

quiabo

cupido

queimado

coringa

02



Você deve ter estranhado a escrita delas, mas não deve ter tido 

dificuldade de lê-las. Essa forma de transcrição que você acabou de ler 

é o romaji e vamos usá-la para padronizar a escrita e a leitura. 

Aprender bem o romaji é importante para desenvolver a habilidade de 

digitar no teclado, o que vai te dar liberdade de pesquisa e navegação 

na Internet.

Vamos estudar a pronúncia da língua japonesa juntamente com o 

romaji.

Agora, leia em voz alta as seguintes palavras

abakate

ipanema

urubu

enpada

opako

kaipira

kiabo

kupido

keimado

koringa
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