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RESUMO 

 

Este trabalho investiga o discurso oral em conversação face a face de estudantes 

brasileiros em língua japonesa. Foram analisadas conversas em japonês entre o 

pesquisador e os participantes, para  entender  como  estes  estudantes  fazem  

uso  da partícula finalizadora de sentença ne (ね). Apesar de não possuírem um   

significado específico e não serem traduzidas literalmente para o português, estas 

partículas são carregadas de informações que precisam ser levadas em conta em um 

evento interativo em língua japonesa. O uso destas partículas e são praticados 

largamente por falantes nativos e expressam a atitude do falante em relação à 

mensagem ou ao interlocutor, um recurso para demonstrar a subjetividade do falante 

como nuances forte, atenuada, etc.. Não somente isso, o não uso ou o uso 

inapropriado destas podem causar um desconforto no ouvinte (NARANONG, 1998). 

Embora o curso de Letras- Japonês da UnB tenha como um dos objetivos o 

desenvolvimento das quatro habilidades de linguagem, quais sejam, ouvir, falar, ler e 

escrever, o enfoque maior é a aquisição da competência linguística, apenas um dos 

componentes da competência interativa. Para estudantes brasileiros de língua 

japonesa há um caso interessante no fato de que na língua portuguesa há uso de "né" 

na linguagem falada. Apesar de haver muitas semelhanças entre o uso do "né" em 

português e o ne em japonês, o estudo comprovou que o uso dos "ne" não é 

compartilhado pelos falantes brasileiros de japonês de nível de proficiência 

intermediária. 

 

Palavras-chave: Língua Japonesa. Partícula finalizadora de sentença. Análise da 

conversação. 
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ABSTRACT 

 

This study investigates the oral speech in face to face conversation by Brazilian 

students in Japanese Language. Conversations between the researcher and the 

participants were analyzed to understand how students make the use of sentence-

ending particles ne (ね). Despite not having a specific meaning and not be literally 

translated into Portuguese, these particles are loaded with information that need to be 

taken into account in an interactive event in Japanese. The use of these particles 

express the speaker's attitude to the message or the speakers, a resort to demonstrate 

the speaker's subjectivity as strong nuances, attenuated, etc. and they are widely used 

by native speakers. Not only that, the non-use or misuse of these particles can cause 

discomfort in the listener (NARANONG, 1998). Although the Letters-Japanese course 

at Brasilia University (Universidade de Brasília - UnB) has as one of the objectives the 

development of the four language skills, namely, listening, speaking, reading and 

writing, the main focus is the acquisition of language skills, only one of the components 

of the interactive competence. For Brazilian students of Japanese language there is 

an interesting case, the fact that the Portuguese language makes the use of "né" in 

spoken language. Although there are many similarities between the use of "né" in 

Portuguese and ne in Japanese, this study found that there are cases where the use 

of “ne” is not shared between the languages. 

 

Keywords: Japanese language. Sentence-ending particle. Conversation analysis. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. CONTEXTUALIZAÇÃO E JUSTIFICATIVA 

 

 O maior patamar que um estudante de uma língua estrangeira pode alcançar 

é o nível de um falante nativo. Muitos, quando estão estudando uma língua estrangeira, 

querem falar como se fosse sua língua materna, seja falando com cadência e 

velocidade, sabendo um grande número de vocabulário, ou seja conseguindo ler 

qualquer material na língua alvo.  

Mas não é somente de gramática e vocabulário que se constituem uma língua. 

Na verdade, a maior parte da linguagem sequer acontece por palavras, sendo a 

linguagem do corpo a maior responsável pela interação entre pessoas (TURCHET, 

2012, p. 19). 

 Entre as palavras, há vocábulos não providos de significação externa e que 

não são traduzíveis diretamente entre idiomas. No caso do japonês muitas dessas 

palavras estão em uma categoria denominada partícula finalizadora de frase 

(shuujoshi). Essas pequenas palavras que se acoplam no final da frase expressam 

sentimentos da pessoa que está falando em relação ao conteúdo ou ao ouvinte 

(MAYNARD, 2005). Por não possuírem um conteúdo semântico fácil de ser traduzido 

e de não serem objeto de competência linguística, o estudo e ensino deste tipo de 

partícula acaba sendo demasiado simplificado, passando despercebido pelos alunos 

ou ignorado por docentes. Entretanto, essas partículas interacionais são de uso 

frequente na linguagem oral e são importantes para fazer com que a evolua com 

naturalidade e fluidez. Ne é uma das mais usadas entre essas partículas. Seus 

diferentes usos, por implicarem em várias nuances e interpretações, devem ser vistos 
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por um olhar mais acurado quando estudados. 

 

1.2. PROBLEMAS DE PESQUISA 

 

 A maior preocupação dos estudantes de nível intermediário está voltada para 

o aprendizado simultâneo de vocabulário, gramática e kanji (ideogramas chineses). 

Muito pouco sobre como se expressar de modo mais hábil é explorado pelos 

estudantes. Seria muito proveitoso se os olhos daqueles que estudam esta língua se 

voltassem também para outros aspectos da comunicação, como o de expressar 

emoções e dar um pouco mais de individualidade ao seu falar e as partículas 

finalizadoras de sentenças são uma fonte muito grande de como se expressar em 

japonês. 

 Por outro lado, não há muitos trabalhos e pesquisas no Brasil que tratam da 

interação oral em Língua Japonesa. Isso pode ser reflexo da realidade do ensino de 

japonês praticado na maioria dos cursos de Letras: embora a abordagem 

comunicativa no ensino de línguas estrangeiras tenha surgido na década de 70 do 

século passado, o que se ensina como as principais unidades de linguagem são suas 

características gramatical e estrutural, deixando de fora as categorias de significado 

funcional e comunicativo. 

  

1.3. OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

1.3.1. Objetivo geral 

 

Analisar estudantes brasileiros de língua japonesa quanto ao uso da partícula 
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finalizadora de sentença ne. Pretende-se verificar como os estudantes fazem o uso 

destas partículas quando interagem em japonês. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

-  comparar o uso da partícula ne dos estudantes brasileiros com pesquisas de 

mesma natureza, realizadas com falantes de outras línguas. 

- procura-se verificar também influências do uso de “né” em língua portuguesa.  

 

1.4. PERGUNTAS DE PESQUISA 

 

 A partir dos objetivos propostos, procuraremos responder às seguintes 

perguntas de pesquisa: 

 

a) Como os alunos fazem o uso de ne quando estão interagindo em japonês? 

b) Existe alguma influência com relação ao uso de “né” em língua portuguesa? 

 

1.5. ESTRUTURA DA MONOGRAFIA 

 

 O primeiro capítulo corresponde à introdução do trabalho, com 

contextualização, justificativa, problemas de pesquisa, os objetivos gerais e 

específicos e as perguntas da pesquisa. No segundo capítulo é feita uma breve 

revisão da teoria a respeito da análise da conversação, dos marcadores de discurso, 

partículas finalizadoras de sentença, os usos de ne, o "né" da Língua Portuguesa e 

aizuchi. O terceiro capítulo apresenta a metodologia da pesquisa, que inclui o método, 

natureza, o contexto da pesquisa, os participantes, os instrumentos de coleta de 
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dados, os procedimentos para coleta de dados e os procedimentos para análise de 

dados. No quarto capítulo é feita a análise dos dados coletados. No quinto e último 

capítulo é a conclusão e contém as considerações finais do estudo, as contribuições 

do estudo e as limitações da pesquisa. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1. ANÁLISE DA CONVERSAÇÃO 

 

 A conversação é a prática social mais comum no dia-a-dia do ser humano, 

desenvolve o espaço privilegiado para a construção de identidades sociais no 

contexto real, sendo uma das formas mais eficientes de controle social imediato e 

exige uma enorme coordenação de ações que exorbitam em muitos a simples 

habilidade linguística dos falantes (MARCUSCHI, 2003, p. 4). 

A análise da conversação iniciou-se na década de 60 na linha da 

Etnometodologia e da Antropologia Cognitiva e preocupou-se, até meados dos anos 

70 sobretudo, com a descrição das estruturas da conversação e seus mecanismos 

organizadores. Norteou-a o princípio básico de que todos os aspectos da ação e 

interação social poderiam ser examinados e descritos em termos de organização 

estrutural convencionalizada ou institucionalizada. 

A análise da conversação é uma tentativa de responder a questões do tipo: 

como é que as pessoas se entendem ao conversar? Como sabem que estão se 

entendendo? Como sabem que estão agindo coordenada e cooperativamente? Como 

usam seus conhecimentos linguísticos e outros para criar condições adequadas à 

compreensão mútua? Como criam, desenvolvem e resolvem conflitos interacionais? 

Embora se baseie em realizações singulares de conversações, a análise da 

conversação visa a asserções universais (numa dada língua) e pretende, a um só 

tempo, chegar a um sistema de regras "livres de contexto" e "sensíveis ao 

contexto"(MARCUSCHI, 2003, p. 7). 
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2.1.1. Marcadores de discurso 

 

Marcadores de discurso são palavras ou frases que são independentes de 

sintaxe e não mudam o significado da frase, e têm um significado vazio. Estes 

marcadores são itens linguísticos que funcionam em domínios cognitivos, expressivos, 

sociais e textuais. A produção de discurso coerente é um processo interativo que 

requer que o falante recorra a vários tipos diferentes de conhecimento comunicativo 

que se complementam mais conhecimento gramatical baseado em código de som, 

forma e significado em si (SCHIFFRIN, 1987). 

Alguns estudos, como Halliday e Hasan (1976) propõem que um conjunto de 

mecanismos de coesão (de referência, repetição, substituição, elipses e conjunções) 

ajuda a criar um discurso indicando as relações semânticas em uma estrutura 

subjacente de ideias. Schiffrin (1987) analisou estes com várias preocupações sobre 

a distribuição de marcadores (que marcadores ocorreram? onde? por quê?) no 

discurso falado, de modo que satisfaça tanto a importância da linguagem quanto a 

interação. A perspectiva de Fraser (1990, 1998) sobre marcadores de discurso é 

incorporada dentro de um quadro mais amplo, uma vez que o componente não 

proposicional do significado de uma frase é analisado em diferentes tipos de sinais 

denominados “marcadores pragmáticos”, dos quais o marcador discursivo faz parte. 

Sua estrutura teórica diz respeito ao significado das frases, especialmente, como um 

tipo de marcador pragmático em uma sentença pode relacionar a mensagem 

transmitida por uma sentença com a mensagem de uma sentença anterior. 

 

2.2. PARTÍCULAS FINALIZADORAS DE SENTENÇAS 
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 A ocorrência frequente das Partículas Finalizadoras de Sentenças (em 

japonês shuujoshi), cujas funções são várias, é uma das características da Língua 

Japonesa. Entre elas, as partículas ne, yo e yone são as mais frequentemente usadas, 

sendo importantes para a comunicação, agindo como moduladores a respeito do 

conhecimento do ouvinte em relação ao discurso do falante e como a mensagem pode 

ser transmitida (MASUOKA, 1991). 

Existem muitas definições para as Partículas Finalizadoras de Sentenças e 

uma das classificações pioneiras foi a de que partículas colocadas no final da frase, 

para expressar ordem, dúvida, ironia, desejo, proibição, entre outros e que também 

enfatizam o predicado da oração e expressam emoções (PENG, 1981).

 Entretanto, há críticas em relação à definição acima uma vez que ela leva em 

conta apenas o comportamento e os sentimentos do falante. Como este tipo de 

definição e as definições de dicionários eram insuficientes, buscou-se outras 

pesquisas para definições detalhadas. 

 Ueno (1972), partindo do pressuposto de que estas partículas são usadas 

para estabelecer relação entre falante e ouvinte, dividiu o uso em (1) afirmar o 

julgamento do falante para o ouvinte e (2) apontar o julgamento do falante e deixar a 

cargo do ouvinte o raciocínio final do assunto. 

 Suzuki (1976, p. 58), sob um ponto de vista similar ao de Ueno, afirmou que 

“As partículas finalizadoras de sentenças indicam um envolvimento mútuo entre o 

falante e ouvinte” (tradução nossa)1, e dividiu as partículas em dois centros, um focado 

no falante e outro focado no ouvinte. 

 Por fim, Chen (1987 p. 94), definiu estas partículas como um meio de 

expressão que cobre a diferença de conhecimento entre falante e ouvinte. Entretanto 

                                                   
1 Do original: 終助詞は、話し手と聞き手との関わり合いを示すものである. 
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não se pode dizer que esta definição seja suficiente. Em seu trabalho, não está 

definido quem, entre falante e ouvinte, possui maior grau de conhecimento sobre 

determinada informação. 

 

2.2.1. Os usos de ne na Língua Japonesa 

 

O uso básico de ne é o do ouvinte possuir um grau maior de conhecimento 

sobre determinada informação, portanto o falante procura aumentar seu próprio grau 

de conhecimento, anexando ne ao final da frase (NARANONG, 1998, p 70). 

Existem muitos estudos a respeito dos usos de ne em língua japonesa, e as 

linhas de pesquisa atuais trabalham com a diferença do conhecimento sobre 

determinada informação ou assunto, e como as partículas procuram equilibrar esta 

diferença através do discurso. Chen (1987) classificou o uso de ne em 5 partes. 

(1) O uso fundamental de ‘ne’. É usada quando o falante acha que o conhecimento 

do ouvinte é maior ou mais correto do que o seu próprio, tentando elevar a sua 

percepção até o nível de percepção do ouvinte. Este ne é chamado de 

“certificar” ou “conferir” (nen’oshi em japonês). 

 

A: Sono kuruma wa, nee san no desu ne. 

B: Ee, sou desu. 

 

(Tradução) 

A: Esse carro é da sua irmã, não é mesmo. 

B: Aham, é sim. 
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(2) Este ne é usado quando o falante percebe ou acha que tem o mesmo nível de 

conhecimento que o ouvinte a respeito de um tema e cenário em que ambos 

estão inseridos, e então insere ne em seu discurso. 

 

A: Tenkiyohou de wa kyou wa kono natsu ichiban no atsusa to itteimashita ga, 

sono toori desu ne. 

B: Sou desu ne. Hontou ni atsui desu ne. 

 

(Tradução) 

A: Disseram hoje na previsão do tempo que hoje ia ser o dia mais quente deste 

verão, e é mesmo. 

B: Sim, está muito quente. 

 

(3) Quando usa ne, o falante usa ne em seu discurso, há a premissa de tanto ele 

quanto ouvinte possuem o mesmo grau de conhecimento, mas o ouvinte toma 

a iniciativa, ou seja, reconhecendo isso antes, havendo também o caso do 

falante responder a este fato, ou ainda presumir as circunstâncias do ouvinte, 

como no exemplo a seguir. 

 

A: Sensei, shukudai wo ashita made matte itadakemasen ka. Shukudai wo ireta 

fairu ga nain desu. 

B: Taihen desu ne. Aru to ii desu ne. 

 

(Tradução) 

A: Professor, você poderia esperar minha lição até amanhã? Eu perdi a pasta 
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onde coloquei a lição. 

B: Que problema. Seria bom se você tivesse. 

 

(4) Ne é usado para expressar quando apenas o falante tem experiência sobre um 

fato ou quando fala sobre o seu próprio pensamento ou ação, em que o falante 

claramente sabe mais o que o ouvinte. 

 

A: Chotto ittekuru ne. 

 

(Tradução) 

A: Vou ali e volto, tá? 

 

(5) É usado em frases quando se está fazendo abordagens ou sugestões. 

 

A: Raishuu mo mata kono bangumi wo mite kudasai ne. 

 

(Tradução) 

A: Por favor assista nosso programa semana que vem. 

 

Entretanto, há mais usos de ne do que estes listados por Chen. Naranong 

começou seus estudos de ne baseados no dorama2 “Hirari” (1992 - 1993), e fez uma 

classificação um pouco mais detalhada quanto ao emprego de ne no discurso oral em 

                                                   
2 Gênero televisivo japonês semelhante às novelas, com duração média de uma hora e tendo por volta 

de 10 a 12 episódios. Hirari, entretanto, possui 150 episódios com 15 minutos de duração cada, 

classificado como asadora, um tipo de novela exibida pela manhã. 
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língua japonesa. Além das funções acima citadas, Naranong incluiu também usos 

especiais de ne. Um deles é ka ne, que expressa dúvida do falante sobre algum 

assunto. 

 

A: Sore wa hontou no koto ka ne. 

 

(Tradução) 

A: Será que isso é verdade. 

 

Um segundo uso especial é o yoku ~ne, sendo usado quando o falante 

depende do conhecimento do ouvinte ou quando o falante deseja mostrar que seu 

conhecimento é certo perante o ouvinte. 

 

A: Chikoku shita kedo, daijoubu datta. 

B: Kimi wa, yoku heiki ne. 

 

(Tradução) 

A: Eu me atrasei, mas não houve problemas. 

B: Você é muito calmo, não é. 

 

E um último uso especial é o de ne como ironia, dizendo o contrário do que se 

pensa e adicionando ne, geralmente enfatizando a partícula. 

 

A: Oishii ne (Na verdade está dizendo que não está gostoso). 
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2.3. “NÉ” EM LÍNGUA PORTUGUESA 

 

 Estudos sobre né (uma redução de “não é”) são ainda escassos. Para muitos 

linguistas, a língua falada ainda é tratada apenas como uma variação da “Norma Culta” 

ou então é chamada de “vício de linguagem”. Com o boom das abordagens 

comunicativas, cada vez mais a língua falada vem sendo objeto de estudo de 

linguistas em diversos campos. Na gramática tradicional, existem seis funções da 

linguagem e todas elas têm papeis específicos na comunicação: a função referencial, 

a função poética, a função emotiva, a função conativa, a função fática e a função 

metalinguística (CHALHUB, 1990). 

 . A função fática da linguagem tem por finalidade estabelecer, prolongar ou 

interromper a comunicação. É aplicada em situações em que o mais importante não 

é o que se fala, nem como se fala, mas sim o contato entre o emissor e o receptor. 

Fática quer dizer "relativa ao fato", ao que está ocorrendo. Aparece geralmente nas 

fórmulas de cumprimento: “como vai, tudo certo? ” ou em expressões que confirmam 

que alguém está ouvindo ou está sendo ouvido: “sim”, “claro”, “sem dúvida”, 

“entende?”, “não é mesmo?”. 

 Estudos mais recentes, como os Marcadores de Discurso (ou marcadores 

conversacionais), já abordam e abrigam o termo “né”. Este termo foi ganhando 

funções ao longo do tempo. Destacam-se estes quatro usos: 

-  “né?” em seu sentido original, funcionando como pergunta não retórica,  

- “Né?” pergunta retórica (início da função discursiva),  

- “né?” atuando como modalizador (com várias subfunções) e  

- “né?” em seu processo final de discursivização, exercendo a função de preenchedor 

de pausa. (MARTELOTTA; ALCÂNTARA, 1996). 
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 Cruzando as funções a respeito do uso de ne em japonês e o “né” em 

português, foi feita uma classificação das funções de ne e quando né em português 

também é usado. 

 

ne 

A: uso para confirmação ou busca de concordância com o ouvinte. 

B: uso que pode levar o início de uma ação por parte do ouvinte, como um pedido ou 

comando. 

C: uso em frases onde o assunto é relacionado ao próprio falante, exprimindo suas 

opiniões ou experiências. 

D: em casos especiais (~kane, yoku... ne, sarcasmo, ironia, etc.). Inclui-se aqui 

também o aizuchi (explicado em 2.4) e sou desu ne. 

 

“Né” 

1: uso em pergunta que pede ao ouvinte confirmação sobre o que foi dito 

anteriormente. 

2: uso para marcar perguntas que expressam comentários acerca do conteúdo falado. 

3: uso em situações em que o falante, por estar inseguro com relação à sua opinião 

e/ou por estar querendo ganhar tempo sem perder a vez de falar. 

 

TABELA 1 – EQUIVALÊNCIAS ENTRE NE E “NÉ” 

 Né 1 Né 2 Né 3 

ne A ✔ ✔ ✔ 

ne B ✔ ✔  

ne C  ✔ ✔ 
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ne D    

 

2.4. AIZUCHI 

 

Em língua japonesa há um número excessivo de expressões de atenuação, 

de pistas contextualizadoras que possibilitam o ouvinte inferir a intenção do falante, 

bem como na configuração de conversação em que o papel de falante e o de ouvinte 

se confundem, resultando em verdadeira co-construção. Aizuchi é um elemento 

importante para atingir o objetivo na conversação em língua japonesa. Este fenômeno 

é uma prova da importância que os japoneses dão ao papel de ouvinte na 

conversação, comprovada através do aizuchi, na língua falada. Podem ser notados 

com sinais verbais curtos, como un, ee, hee, aa, fuun, sem conteúdo referencial, ou 

manifestações emotivas usando adjetivos em forma de interjeições como sugoi! 

(incrível), erai! (notável), hidoi! (terrível), etc. ou ainda com repetição de parte da fala, 

com perguntas simples ou com pequena correção, etc. Uma das teorias bastante 

aceitas de aizuchi é defini-lo como emissão vocal ou paralinguística feita pelo ouvinte, 

sem a intenção de interromper o curso da fala do outro para tomar-lhe o turno. Indica 

expressão de resposta, interjeição, repetição simples, complementação simples, 

pedido de explicação simples. Na literatura também pode-se encontrar o termo 

backchannel, que é um termo técnico mais comum (aizuchi é um termo 

exclusivamente japonês).  
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3. METODOLOGIA DE PESQUISA  

 

3.1. MÉTODO  

 

 Para um maior entendimento e procurar fazer uma avaliação geral sobre como 

os participantes fazem uso de ne, o método escolhido é o qualitativo, pois mais 

importante do que a quantidade de uso, a preocupação nesta pesquisa será a de 

avaliar e dar uma interpretação quanto ao discurso oral dos participantes. 

 Ao utilizar o método qualitativo, o pesquisador busca explicar o porquê das 

coisas, exprimindo o que convém ser feito, mas não quantificam os valores e as trocas 

simbólicas nem se submetem à prova de fatos, pois os dados analisados são não-

métricos (suscitados e de interação) e se valem de diferentes abordagens. Na 

pesquisa qualitativa, o cientista é ao mesmo tempo o sujeito e o objeto de suas 

pesquisas. O desenvolvimento da pesquisa é imprevisível. O conhecimento do 

pesquisador é parcial e limitado. O objetivo da amostra é de produzir informações 

aprofundadas e ilustrativas: seja ela pequena ou grande, o que importa é que ela seja 

capaz de produzir novas informações (DESLAURIERS, 1991, p. 58). 

 A pesquisa qualitativa preocupa-se, portanto, com aspectos da realidade que 

não podem ser quantificados, centrando-se na compreensão e explicação da dinâmica 

das relações sociais. Para Minayo (2001), a pesquisa qualitativa trabalha com o 

universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que 

corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos 

fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis (MINAYO, 

2001, p. 14). 

 As características da pesquisa qualitativa são: objetivação do fenômeno; 
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hierarquização das ações de descrever, compreender, explicar, precisão das relações 

entre o global e o local em determinado fenômeno; observância das diferenças entre 

o mundo social e o mundo natural; respeito ao caráter interativo entre os objetivos 

buscados pelos investigadores, suas orientações teóricas e seus dados empíricos; 

busca de resultados os mais fidedignos possíveis; oposição ao pressuposto que 

defende um modelo único de pesquisa para todas as ciências. 

 Para a construção de dados foi usada a técnica de Análise da Conversação 

que possibilita que a análise seja transfrástica. A transcrição de dados gravados em 

áudio usando essa técnica possibilita que o objeto de análise seja o enunciado ou 

texto e não a sentença destituída de contexto. A análise leva em conta o que foi dito 

antes e o que aconteceu depois, ou seja, situa o enunciado dentro do contexto do 

evento interativo.   

 

3.2. NATUREZA 

 

 A natureza desta pesquisa será o estudo de caso. Esta modalidade de 

pesquisa é amplamente usada nas ciências sociais (GIL, 2007, p. 54). 

 

Um estudo de caso pode ser caracterizado como um estudo de uma entidade 

bem definida como um programa, uma instituição, um sistema educativo, uma 

pessoa, ou uma unidade social. Visa conhecer em profundidade o como e o 

porquê de uma determinada situação que se supõe ser única em muitos 

aspectos, procurando descobrir o que há nela de mais essencial e 

característico. O pesquisador não pretende intervir sobre o objeto a ser 

estudado, mas revelá-lo tal como ele o percebe. 

O estudo de caso pode decorrer de acordo com uma perspectiva 

interpretativa, que procura compreender como é o mundo do ponto de vista 

dos participantes, ou uma perspectiva pragmática, que visa simplesmente 

apresentar uma perspectiva global, tanto quanto possível completa e 
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coerente, do objeto de estudo do ponto de vista do investigador (FONSECA, 

2002, p. 33). 

 

3.3. CONTEXTO DA PESQUISA 

 

 A pesquisa foi conduzida em uma universidade pública do Distrito Federal no 

curso de Letras - Japonês, distribuído em 9 semestres. Neste curso, além do estudo 

de japonês como língua estrangeira, os alunos também aprendem sobre literatura 

japonesa (4 disciplinas de literatura, obrigatórias) e cultura japonesa (uma disciplina 

obrigatória e mais duas optativas). Exige-se o mínimo de 162 créditos para que o aluno 

se forme. Destes créditos, por volta de 100 créditos são de disciplinas obrigatórias, 

incluindo língua, cultura, literatura e metodologia. 

 

3.4. OS PARTICIPANTES 

 

 Os participantes da pesquisa são estudantes regulares do curso referido que 

estão acima do quinto semestre, ou seja, estão, de acordo com o curso da 

universidade, no nível intermediário. Do primeiro ao quarto semestre são oferecidas 

aulas teóricas e práticas de forma separadas. O livro didático usado é o Nihongo 

Shoho (Japonês Básico). A partir do quinto semestre, tem início um nível intermediário 

onde os alunos focam a gramática escrita e oral em uma disciplina apenas. Do quinto 

ao oitavo semestre são usados os materiais Nihongo Chûkyû (Japonês Intermediário) 

1 e 2. 

 No total, a pesquisa contou com seis participantes, com idade entre 20 e 26 

anos. O período de contato com a língua varia entre 3 a 5 anos. Alguns tiveram o 

primeiro contato com a língua apenas após o ingresso na Universidade. Em comum, 
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os alunos possuem grande interesse no Japão, cultura, principalmente cultura pop, 

com foco em mangá (quadrinhos japoneses) anime (desenhos animados japoneses). 

O interesse na cultura japonesa é o principal motivador da escolha do curso que estão 

fazendo no momento. Alguns estudam outras línguas estrangeiras, na maioria, o 

inglês. 

 Os participantes foram selecionados pelo pesquisador com base na relação 

entre as partes. Para que houvesse uma conversa que fluísse naturalmente, seria 

interessante que ambos os interlocutores possuíssem pelo menos certo grau de 

intimidade. A exceção foi com o Participante 6, que apesar de ser colegas de curso, 

não possuía nenhum tipo de relação com o pesquisador até então. 

 

TABELA 2 – CARACTERÍSTICAS DOS PARTICIPANTES 

Identificação Sexo Tempo de estudo Idade 

Participante 1 Masculino 4 anos 26 

Participante 2 Masculino 5 anos 21 

Participante 3 Masculino 4 anos 26 

Participante 4 Feminino 5 anos 22 

Participante 5 Masculino 3 anos 19 

Participante 6 Feminino 3 anos 21 

 

3.5. INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

 O instrumento utilizado nesta pesquisa foi a gravação de áudio de conversas 

entre o pesquisador e os participantes, com o objetivo de analisar o discurso oral dos 

participantes e analisar se fazem ou não e como fazem o uso da partícula finalizadora 
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de sentença ne.  

 

TABELA 3 – CONVERSA COM OS PARTICIPANTES 

Identificação Data da conversa Duração da conversa 

Participante 1 27/05/2016 03’25’’ 

Participante 2 27/05/2016 07’12’’ 

Participante 3 23/05/2016 03’09’’ 

Participante 4 27/05/2016 04’47’’ 

Participante 5 04/06/2016 04’34’’ 

Participante 6 29/05/2016 02’31’’ 

 

3.6. PROCEDIMENTO PARA COLETA DE DADOS  

 

 A coleta de dados foi feita no primeiro semestre de dois mil e dezesseis. Os 

participantes foram contatados individualmente a respeito da conversa e da gravação. 

As conversas aconteceram em datas escolhidas pelos próprios participantes, duraram 

de 3 a 7 minutos e não houve nenhuma prévia de tema. Houve uma tentativa de trazer 

assuntos que os alunos tivessem conhecimento ou assuntos relacionados a eles 

próprios. 

 

3.7. PROCEDIMENTO PARA ANÁLISE DE DADOS 

 

 Após a coleta dos dados, foi feita uma transcrição do áudio das conversas 

com os participantes. Depois da transcrição foi feita uma busca para encontrar o uso 

da partícula ne, por parte dos participantes. A partir disso, foi analisada como o uso 
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de ne foi feito em língua japonesa, se o uso está de acordo com a literatura descrita 

na fundamentação teórica e se o uso tem influência do “né” em língua portuguesa. 
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4. ANÁLISE E INTERPTETAÇÃO DOS DADOS 

 

 Aqui serão apresentados os resultados obtidos através das análises das 

conversas com os participantes. Dos 6 participantes, 4 fizeram uso de partículas 

finalizadoras de sentença, entre os quais 2 fizeram o uso de ne. Os 2 participantes 

que fizeram o uso de ne, fizeram o uso após terem recebido ne por parte do outro 

interlocutor e ambos responderam sou desu ne. Apenas um dos usos não foi pela 

expressão sou desu ne. Foi feita a contagem também de yo, que apesar de não ser o 

foco deste estudo, foi um outro ponto relevante nesta contagem dos usos. 

 

TABELA 4 – USO DE PARTÍCULAS FINALIZADORAS DE SENTENÇA 

 Usos de ne Usos de yo 

Participante 1 1 0 

Participante 2 0 2 

Participante 3 2 1 

Participante 4 0 1 

Participante 5 0 0 

Participante 6 0 0 

  

(1) Pesquisador: sou da ne… nanka… teepurekoodaa…  

Participante 1: sou desu ne. 

Pesquisador: hmm… aruiwa... 

Participante 1: mannenhitsu... toka… 

 

(Tradução) 
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Pesquisador: é mesmo... tipo... gravador de fitas... 

Participante 1: é mesmo... 

Pesquisador: hmm... ou então... 

Participante 1: caneta-tinteiro... e tal... 

 

 Na conversa com o Participante 1, falando sobre o material didático adotado 

na universidade onde participante estuda, a conversa se desenrolou sobre palavras 

que estão no material didático e que não são mais tão comuns no dia a dia. Há um 

uso de ne por parte do participante. O pesquisador antes já havia feito o uso de ne 

para concordar com o comentário feito pelo participante sobre muitas palavras no livro 

didático usado por ele que não são usadas no japonês atual. O pesquisador concorda 

com a opinião do aluno e dá um exemplo, neste caso, teepurekoodaa (gravador de 

fitas). Ao citar o exemplo, o aluno prontamente respondeu “sou desu ne”, concordando 

com o exemplo dado. 

 Entretanto há um caso especial em “sou desu ne”, os alunos de língua 

japonesa são estimulados pelos seus professores a usar esta expressão para dar 

continuidade a uma conversa e mostrar interesse no assunto do falante. Esta 

expressão é considerada aqui como um aizuchi. 

Também pode-se verificar que o uso de ne não tem relação com o “né” falado 

em língua portuguesa, visto que o uso do participante fez o uso para mostrar 

concordância com a fala do pesquisador, não sendo uma pergunta retórica ou não 

retórica. O comentário “sou desu ne”, aqui, é apenas uma estratégia do participante 

para manter o fluxo da conversa. 

 

(2) Pesquisador: nihon ni iku ne. 
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Participante 2: hai… ikimasu yo. 

 

(Tradução) 

Pesquisador: você vai ao Japão né 

Participante 2: aham, eu vou. 

 

(3) Participante 2: hai, kankoku ni iku. 

Pesquisador: nande kankoku? 

Participante 2: wakaranai (risos). yappa... ureshikatta yo... kankoku e ikitai. 

 

(Tradução) 

Participante 2: aham, eu vou para a Coreia do Sul. 

Pesquisador: por que a Coreia do Sul? 

Participante 2: não sei... mas eu estou contente... eu quero ir para a Coreia do 

Sul. 

 

 Na segunda conversa, o participante não disse ne nenhuma vez durante a 

conversa. Entretanto, um fato a ser mencionado é o uso de yo por parte do participante. 

Yo, apesar de não ser o foco da pesquisa, é uma outra partícula finalizadora de 

sentença bastante usada por falantes nativos japoneses. O participante, durante a 

conversa, faz o uso de yo em dois momentos. Na primeira vez, quando o pesquisador 

aborda o fato do aluno ir ao Japão no próximo semestre, usa ne pedindo uma 

confirmação por parte do ouvinte. O participante então prontamente responde hai 

(sim), dizendo que vai (ikimasu), incluindo também a partícula yo. 

 O segundo uso acontece quando o participante diz que vai para a Coreia do 
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Sul e o pesquisador questiona porque a Coreia (nande kankoku). Primeiramente o 

aluno hesita dizendo que não sabe, e após uns momentos de risada, diz ureshikatta 

(estar contente) e aqui também adiciona a partícula yo, e diz que quer ir para a Coreia 

do Sul.  

 

(4) Pesquisador: boku mo geemu yaritai... demo isogashii... (risos) 

Participante 3: muzukashii desu... 

Pesquisador: sou, demo ganbaru... geemu mo. geemu wo yaranai to heta.... 

heta ni naru ne... 

Participante 3: Sou desu ne. (risos) 

 

(Tradução) 

Pesquisador: eu também quero jogar... mas eu estou ocupado. 

Participante 3: é difícil... 

Pesquisador: aham, mas vou me esforçar... no jogo também, se eu não jogar 

eu vou ficar ruim né... 

Participante 3: acho que sim... 

 

 Na conversa com o Participante 3, falando sobre jogos, pesquisador, ao falar 

que se não jogar, vai perder sua habilidade, usa ne ao dizer sua opinião, esperando 

uma confirmação por parte do participante, que responde “sou desu ne”. Assim como 

no uso de ne pelo Participante 1, o Participante 3 também usa após “sou desu”, 

usando como uma expressão fechada. O uso tem a mesma função em ambos casos. 

Pode haver uma tendência dos participantes, ao ouvirem ne por parte de um falante, 

responderem ne para manter o ritmo da conversa. 
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 Desse modo, o que pode ocorrer é que os participantes não são influenciados 

pelo “né” do português quando vão falar ne em japonês, mas acabam carregando 

consigo quando ouvem ne, visto que em duas das três vezem em que ocorreram em 

seu discurso, eles respondem ao ne imediatamente para manter a harmonia da 

conversa. Em outras palavras, os participantes foram muito receptivos ao ne, 

respondendo diretamente com aizuchi, não somente o sou desu ne, como também hai 

(sim) e un, sou desu. Em (1), (2) e (4) ocorrem aizuchi após o uso de ne por parte do 

pesquisador. 

 

(5) Pesquisador: (...) chotto furui kana... bokutachi wa (nome de um livro didático)... 

wo tsukatta ne. 

Participante 1: Hai. 

 

(Tradução) 

Pesquisador: será que é um pouco velho... nós usamos o (nome de um livro 

didático), né. 

Participante 1: Sim. 

 

(6) Pesquisador: futsuu wa shaapen to pen da yo ne. 

Participante 1: un… sou desu. 

 

(Tradução) 

Pesquisador: o normal é lapiseira e caneta, não é não? 

Participante 1: é, acho que sim. 

 

 Os excertos (5) e (6) também fortalecem o ponto citado acima sobre os 

participantes terem tendência ao uso do aizuchi quando ouvem ne de um outro 

interlocutor. 

 

(7) Pesquisador: hassen rearu? tabun sou... maa.. takai ne. 
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Participante 2: takai desu. 

 

(Tradução) 

Pesquisador: mil reais? talvez seja... em todo caso... é caro né. 

Participante 2: é caro. 

 

(8) Pesquisador: sore wa... kuni ni taihen da ne. 

Participante 2: hai, un... soshite... sore minna no kangaekata da to omoimasu. 

 

(Tradução) 

Pesquisador: isso é... grave para o país né. 

Participante 2: sim, sim... e então.. eu acho que isso é o pensamento das 

pessoas. 

 

(9) Pesquisador: sou omou... nanka... burajirujin wa... jeitinho brasileiro... wakaru 

ne... 

Participante 2: hai... 

 

(Tradução) 

Pesquisador: eu acho que sim... tipo... os brasileiros entendem o “jeitinho 

brasileiro” não é... 

Participante 2: sim... 

 

 Em (7) vemos o aizuchi em forma de repetição. Já em (8) e (9), casos do 

Participante 2 respondendo a um ne com hai várias vezes durante a conversa. 

 

(10) Participante 4: himajin? 

Pesquisador: hima... jin, hima... jin, hito... 

Participante 4: aaa… (risos) 

Pesquisador: hima jin ni naru ne. 

Participante 4: sou... (risos) demo benkyou suru tsumori... 
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(Tradução) 

Participante 4: pessoa ociosa? 

Pesquisador: hima (tempo livre)... jin (pessoa), hima... jin, hito (pessoa)... 

Participante 4: aaa… (risos) 

Pesquisador: vai virar uma pessoa ociosa né. 

Participante 4: aham... (risos) mas eu pretendo estudar... 

 

(11) Pesquisador: itsu? Juuni gatsu da ne. 

Participante 5: hai, juunigatsu. 

Pesquisador: benkyou shiteiru? (risos) 

Participante 5: aa...hai. (risos) 

 

(Tradução) 

Pesquisador: quando? é em dezembro né. 

Participante 5: sim, em dezembro. 

Pesquisador: você está estudando? (risos) 

Participante 5: aa... sim. (risos) 

  

 Em (10), o Participante 4 responde ne com sou e em (11) o Participante 5 usa 

hai após receber ne do pesquisador. 

 

(12) Pesquisador: kongakki taihen... (risos) 

Participante 3: é...subete... yarimashita... yarimashita... ka? 

Pesquisador: mada mada... yaru koto ippai aru. (risos) 

Participante 3: (risos) komatta ne. (risos) 
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(Tradução) 

Pesquisador: este semestre está trabalhoso... (risos) 

Participante 3: é...você fez tudo? 

Pesquisador: ainda não... tenho muitas coisas para fazer. (risos) 

Participante 3: (risos) você está em dificuldades né. (risos) 

 

 O Participante 3 fez uso de ne enquanto conversava com o pesquisador. Ele 

faz uma pergunta e ao ouvir a resposta, usa ne após falar komatta (estar em 

dificuldade). Este uso é feito para demonstrar solidariedade com a situação do falante 

e não possui nenhuma influência do “né” da língua portuguesa, visto que o participante 

não está apenas comentando a situação do outro interlocutor. 

 

(13) Pesquisador: saigo? 

Participante 3: é… saigo… late game… 

Pesquisador: aaaa, un… 

Participante 3: late game wa tsuyoi yo. 

 

(Tradução) 

Pesquisador: final? 

Participante 3: é… final… late game… 

Pesquisador: aaaa, aham… 

Participante 3: é forte no late game. 

 

 O Participante 3 ainda faz o uso de yo, também usado pelo Participante 2 para 
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dar ênfase em sua opinião. O fato dos participantes tenderem a usar mais a partícula 

yo do que ne corrobora com uma pesquisa, em que Cheng (2009) analisa o uso destas 

partículas feito por estudantes taiwaneses. Sua pesquisa demonstrou que falantes 

nativos de japonês tendem a usar mais ne enquanto estudantes taiwaneses tendem 

a usar mais yone em conjunto. Nesta pesquisa não houve nenhum uso de yone, mas 

o uso de yo foi maior que o de ne. 

 

(14) Participante 4: betsu ni nanimo... shoppingu to ka. 

Pesquisador: (risos) shoppingu dake? benkyou wa? 

Participante 4: amari benkyou shinakatta yo. 

 

(Tradução) 

Participante 4: nada em especial... tipo compras. 

Pesquisador: (risos) só compras? estudou? 

Participante 4: não estudei muito. 

 

 Na conversa com a Participante 4, que fez um intercâmbio de um mês no 

Japão, quando questionada sobre o que fez durante o intercâmbio, ela responde que 

não fez nada em especial, e cita um exemplo, shoppingu (compras). Quando é 

indagada sobre estudo, ela usa a partícula yo depois de dizer que não estudou muito 

(durante o período do intercâmbio). 

 

(15) Participante 6: watashi wa nihon no sushi ga tabetai desu.  

Pesquisador: sushi... (risos) aji wa chotto chigau ne. 

Participante 6: hai. 
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Pesquisador: demo oishii yo. 

 

(Tradução) 

Participante 6: eu quero comer sushi do Japão.  

Pesquisador: sushi... (risos) o sabor é um pouco diferente. 

Participante 6: sim. 

Pesquisador: mas é gostoso. 

 

 O Participante 6 responde hai. Aqui, o hai usado pelo participante soa como 

uma resposta direta ao comentário feito pelo falante. A resposta do participante fez 

com que o pesquisador voltasse atrás e confirmasse uma informação para manter a 

conversa. 

 

 Pela análise é possível constatar que os participantes foram todos bem 

receptivos quando ouviram ne na oração do falante. Os colaboradores 2 e 3, quando 

receberam ne por parte do Pesquisador, responderam em seguida “sou desu ne”. 

Então, a hipótese inicial de que estudantes, falantes nativos de português, falariam ne 

onde coubesse “né” em uma tradução não foi confirmada. Os participantes tendem a 

usar ne juntamente com “sou da”, fechando uma expressão, uso esse bastante 

frequente, porém, sem nenhum registro vistas na fundamentação teórica da partícula 

ne. 

 Os participantes também falaram yo, mais do que ne. Como não é o foco da 

pesquisa, não serão analisadas as razões nem o tipo de uso que fizeram, mas foi uma 

característica encontrada entre os alunos, que coincide com o resultado de uma 

pesquisa que compara estudantes de japonês com falantes nativos. O estudo de yo 
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também é possivelmente uma fonte para outras pesquisas nesta linha. 

 Os alunos se sentem bem mais à vontade para falar sobre assuntos que 

gostam. Nenhum dos assuntos foi realmente sério ou relevante. Apenas com o 

Participante 6, a conversa foi extremamente curta e pareceu mais uma entrevista do 

que uma conversa casual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 32 - 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

5.1. CONCLUSÃO 

 

 A presente pesquisa teve como propósito analisar estudantes brasileiros de 

Língua Japonesa quanto ao uso da partícula finalizadora de sentença ne e a influência 

que a língua portuguesa tem sobre o uso desta. 

 De acordo com a análise de conversas em língua japonesa com os 

participantes, foi possível verificar primeiramente que não há o fenômeno da 

interlíngua em relação ao uso de ne pelos participantes, mas pode estar inserido 

quanto ao processamento da informação por parte dos participantes. Quando o 

pesquisador usou ne durante a conversa, os participantes responderam como se 

estivessem respondendo ao “né”.  

A hipótese deste estudo era a de que os alunos usariam ne na interação em 

japonês quando achassem que devessem usar em português. Como o “né” do 

português tem um foco mais interrogativo e os participantes assumiram um papel mais 

passivo durante a conversa, pode ser que eles não tenham tido a oportunidade ou não 

acharam necessário o uso de ne, usando apenas para concordar com as informações 

que receberam. 

A primeira pergunta de pesquisa foi “como os alunos fazem o uso de ne 

quando estão interagindo em japonês?”. Foi notado primeiramente que apenas dois 

dos seis participantes fizeram uso de ne enquanto falavam. Isso parece ser em 

consequência do ensino praticado em cursos cujo foco é a aquisição da competência 

linguística, ficando as demais (a sociocultural e a sociolinguística) por conta de 

interesse de quem aprende. Entre os participantes que falaram ne, ambos fizeram o 
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uso como um aizuchi, para concordar e manter o fluxo da conversa. Este uso pode 

ser proveniente de um aprendizado pessoal, visto que não há sou desu ne no livro 

didático adotado e usado pelos participantes. A diferença do nível e o tempo de estudo 

entre os estudantes aparentemente não foi fator determinante para a análise. Apesar 

dos estudantes claramente possuírem um nível de fluência na língua variado, todos 

conseguem manter uma conversa simples e conseguem entender a maior parte do 

discurso se conseguirem entender todos os vocábulos separadamente. 

A segunda pergunta foi “existe alguma influência com relação ao uso de “né” 

em língua portuguesa?”. Em princípio, não parece ter havido nenhuma relação entre 

o uso da partícula com o use de “né” em português. Todos os usos aconteceram 

quando eles ouviram ne do pesquisador, enquanto dava sua opinião a respeito de algo. 

O né em português não é usado como backchannel (aizuchi) em diálogos. 

Um outro fato constatado foi a quantidade de uso igual entre ne e yo. Dos 6, 

três usaram yo e dois usaram ne. Não era o foco do estudo analisar a partícula yo, 

mas foi uma ocorrência interessante, já que a ocorrência de ne é maior do que yo em 

conversa entre nativos japoneses. 

 

5.2. CONTRIBUIÇÃO DO ESTUDO 

 

 Este estudo teve como objetivo analisar a situação de alunos de graduação 

em uma universidade pública do Distrito Federal em relação ao uso de partícula 

essencialmente interativa na conversação casual. A partir dos dados coletados e das 

análises conduzidas, embora o estudo tenha sido especificamente em relação ao uso 

da partícula finalizadora de sentença ne, foi possível conhecer um pouco mais sobre 

como os alunos interagem em língua japonesa. 
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Por ter sido um estudo de caso, não é possível que o resultado seja 

generalizado, mas esse parece revelar que o modelo de ensino centrado na 

competência linguística não fornece aos formandos uma formação adequada para a 

interação. Portanto, enfatizar a importância da interação aos estudantes pode trazer 

resultados positivos em como os aprendentes se expressam. 

 Espera-se que esta pesquisa possa servir de subsídio para futuras pesquisas 

que tratam de como os estudantes realmente interagem em japonês. A fim de que os 

estudantes possam ter um discurso mais natural e seguro quando falando em língua 

estrangeira, é essencial que haja um olhar para o modo como estes interagem. 

 

5.3. LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

 

 Nesta pesquisa foram analisadas conversas entre o pesquisador e os 

participantes. Uma primeira limitação está na quantidade de estudantes analisados. 

De acordo com o passar do curso, vai havendo maior evasão de alunos, 

principalmente nos semestres finais do curso, portanto, há menos alunos para formar 

uma identidade própria dos estudantes. Um segundo ponto a se mencionar é a 

respeito do corpus. A conversa entre os participantes e o entrevistador foi transcrita e 

analisada. Não há um corpus linguístico disponível que tenha como foco uma sala de 

aula de alunos brasileiros estudantes de língua japonesa. Então a amostra desta 

pesquisa é pequena e não pode ser generalizada ao ponto de construir a real situação 

dos estudantes.  
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