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RESUMO 

 

 

O estudo de línguas estrangeiras envolve a constante elaboração, aplicação e correção de 

avaliações de conhecimento. Nesse contexto, o uso de testes computadorizados tem facilitado 

estas tarefas, porém existem algumas limitações. Através da realização de estudos nas áreas de 

avaliação de conhecimento em línguas estrangeiras e automatização desta atividade, a presente 

pesquisa objetiva desenvolver uma forma de automatizar a avaliação de conhecimento na língua 

japonesa que não necessita de interação em tempo integral com um professor profissional da 

língua e que não esteja limitada a um conteúdo fixo da língua, i.e. o conteúdo do teste deve ser 

modificável. Serão apresentadas as etapas de pesquisa sobre o estudo e avaliação de 

conhecimento da língua japonesa através da tecnologia, concepção da metodologia de avaliação 

utilizada no exame, fluxo de execução e características do Nihongo Kotoba Shiken, e avaliações com 

um profissional da língua e algumas turmas de japonês em um contexto real de ensino.  
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ABSTRACT 

 

 

The study of foreign languages involves the constant elaboration, application and correction of 

exams. In this context, the use of computerized tests has facilitated these tasks, but there are 

some limitations. By conducting studies in the areas of foreign language knowledge assessment 

and automation of this activity, the present research aims to develop a method to automate 

knowledge assessment in the Japanese language that does not require full interaction with a 

professional teacher of the language and which is not limited to a fixed content of the language, 

i.e. the content of the test must be modifiable. This work will present the research stages about 

the study and evaluation of Japanese language knowledge through the technology, the design of 

the evaluation methodology used in the exam, the flow of execution and characteristics of the 

Nihongo Kotoba Shiken, and assessments with a professional of the language and some Japanese 

language learning classes. 

 

Keywords: knowledge assessment; Japanese language; computerized exam; automation. 
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Capítulo 1 

1 Introdução 

O estudo de línguas estrangeiras envolve diversos focos linguísticos (i.e. discurso, vocabulário, 

gramática, ortografia e pronúncia) e o domínio destes conteúdos exige tempo e dedicação por 

parte dos estudantes e professores. Uma atividade fundamental para o processo de aprendizado é 

a avaliação de conhecimento, visto que é através dela que um professor consegue avaliar a 

eficácia de sua instrução e os alunos conseguem medir seu progresso e consequentemente definir 

objetivos futuros do processo de aprendizagem [1]. Por exemplo, na área de pronúncia de uma 

língua estrangeira, uma avaliação consegue identificar problemas de pronúncia que um aluno 

possui para corrigi-los posteriormente. Apesar da importância desta avaliação, normalmente o 

processo de criação e aplicação deste teste no formato de papel é extenso e árduo para 

professores de idiomas. 

 Desde o começo de 1970, surgiu um novo formato de avaliação chamado teste 

computadorizado, que consiste em uma avaliação realizada através do computador e atualmente 

aplicada nas áreas de licenciamento, certificação, admissão e testes psicológicos [2]. Este formato 

trouxe vários benefícios para o campo de avaliação de idiomas, e.g. determinar pontuação de 

forma mais fácil e precisa, criação automática de questões, maior padronização, eliminação de 

folhas de resposta e permitir que participantes realizem provas em horários que lhes forem 

convenientes [3]. Trabalhos da literatura indicam que já existem testes computadorizados para 

algumas línguas estrangeiras, como o famoso Test of English as a Foreign  Language  (TOEFL)1 

e a ferramenta que avalia o conhecimento em vocabulário e gramática na língua japonesa de 

                                                 
 

 
1 O exame de inglês como língua estrangeira – Test of English as a Foreign Language (TOEFL) – é um teste 

padronizado para medir a habilidade na língua inglesa de falantes não nativos que desejam se matricular em 

universidades da língua inglesa. 
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Wang, Waple e Kawahara [4]. O contexto desta pesquisa está na avaliação de conhecimento da 

língua japonesa apoiado por ferramentas computacionais. 

1.1 Contexto, Problemática e Motivação 

O estudo da língua japonesa é uma tarefa difícil, visto que ela traz um sistema de escrita diferente 

da maioria dos idiomas ocidentais e muitos assuntos da gramática são exclusivos da língua. Sendo 

assim, seria vantajoso para um estudante ter ferramentas para auxiliar nos estudos que fossem tão 

efetivas quanto o ensino em sala de aula e que permitissem a revisão de conteúdo sem a 

necessidade de ter um professor da língua sempre presente. É nesse contexto que estão as 

ferramentas Computer Assisted Language Learning (CALL), que são instrumentos para apoiar o 

aprendizado de línguas estrangeiras encontrados em diversos formatos como dicionários 

eletrônicos, verificadores de gramática, meios de comunicação eletrônica em línguas estrangeiras 

através da rede e entre outros [5]. 

 Durante o processo de ensino de uma língua estrangeira, professores aplicam avaliações 

de conhecimento, que consistem em provas para avaliar o conhecimento dos alunos nos assuntos 

ensinados. A realização destas avaliações resulta em informações importantes sobre o ensino e 

aprendizagem, permitindo que os professores tomem decisões informadas, a fim de melhorar o 

aprendizado dos alunos e todo o programa instrucional [1]; e proporcionando aos alunos uma 

avaliação de progresso nos estudos da língua, o que pode estimular e incentivar estudantes a 

direcionarem seus esforços nos assuntos que ainda não dominam [6]. Apesar da avaliação ser 

uma atividade importante, as atividades de criação, aplicação e correção de testes em formato de 

papel são extensas e exigem muito esforço por parte dos professores e alunos de línguas 

estrangeiras. Felizmente, as ferramentas CALL também pode ajudar nesta etapa, pois muitas já 

são capazes de criar testes computadorizados e trazem vantagens em relação as avaliações feitas 

em papel, como o aplicativo de Yencken [7] que consegue automaticamente produzir testes de 

vocabulário e o sistema de Yamakawa et al. [8] que é capaz de avaliar a proficiência em pronúncia 

de frases e palavras na língua sem a necessidade de um professor. Apesar das vantagens, os atuais 

testes computacionais da língua japonesa ainda possuem limitações, e.g. impossibilidade de 

alteração do conteúdo avaliado. 
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1.2 Objetivos 

Em vista da necessidade de tornar o processo de aplicação de testes de conhecimento na língua 

japonesa menos árduo e considerando as vantagens da utilização de exames computadorizados, 

esta pesquisa tem como objetivo principal: 

 O desenvolvimento de um exame computadorizado capaz de avaliar o conhecimento de 

estudantes da língua japonesa de forma automatizada 

Esse objetivo principal é composto dos seguintes objetivos específicos: 

 Definir o estado atual do estudo da língua japonesa através da tecnologia, 

identificando os conteúdos do idioma que os desenvolvedores consideram os mais 

importantes de serem estudados;  

 Pesquisar formatos de avaliação que conseguem medir o conhecimento de 

estudantes no conteúdo mais importante da língua e podem ser adaptados para o 

japonês; 

 Analisar atuais testes computadorizados da língua japonesa, identificando  

deficiências no processo; 

 Desenvolver uma metodologia capaz de medir o conhecimento de estudantes de 

japonês que necessite do mínimo de interação com um professor da língua, i.e. de 

forma automatizada; 

 Criar um exame computadorizado baseado na metodologia; 

 Realizar avaliações de eficiência do exame desenvolvido envolvendo um estudante 

de alta proficiência na língua e estudantes de um curso real de estudo de japonês.  

 

 O exame visa avaliar especificamente o conhecimento em vocabulário da língua japonesa, 

visto que, segundo a pesquisa realizada, é um dos principais conteúdos da língua. Além disso, o 

teste pretende dar suporte a qualquer conjunto de palavras da língua, exigindo o mínimo possível 

de interação de um professor de japonês durante as etapas de elaboração, aplicação e correção de 

testes. 

1.3 Relevância da Pesquisa 

Japonês é um idioma difícil de aprender, visto que existem três alfabetos principais, sufixos e 

prefixos não encontrados em outras línguas estrangeiras, há um extenso número de 

onomatopéias, palavras homônimas, muitas palavras com escrita similar possuem pronúncias 
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diferentes, muitas palavras possuem escrita e pronúncia diferente na sua forma polida e entre 

outras dificuldades. 

Diante desta contextualização, professores da língua japonesa precisam utilizar métodos de 

ensino e materiais eficientes para que todos os conhecimentos importantes sejam efetivamente 

transmitidos. Para verificar se a metodologia de ensino aplicada por um professor é eficiente, 

avaliações de conhecimento podem ser aplicadas em momentos distintos do ensino e os 

resultados delas podem ser comparados para verificar se houve ganho ou perda de conhecimento 

entre as aplicações dos testes, porém as tarefas de criação, aplicação, correção e comparação de 

resultados destas provas em formato de papel exigem muito esforço. Para amenizar estas tarefas, 

testes computadorizados poderiam ser aplicados, mas os atuais exames computadorizados de 

conhecimento da língua japonesa normalmente trabalham apenas com um conteúdo fixo e 

tendem a não avaliar a evolução do conhecimento dos alunos ao longo de um determinado 

tempo, exigindo que a comparação de resultados de testes que aconteceram em momentos 

distintos seja realizada manualmente.  

Através da análise do desempenho de seus alunos em testes que medem conhecimento na 

língua japonesa, professores podem verificar se os materiais que os esdtudantes estão utilizando  

são eficientes, e.g. livros didáticos, cadernos de exercício ou ferramentas computacionais, e ter 

informações suficientes para planejar mudanças na metodologia de ensino. Além disso, os alunos 

poderão analisar seu progresso de estudo e direcionar sua atenção para um conteúdo ainda não 

dominado.  

1.4 Metodologia de Pesquisa 

Durante a fase de pesquisa, realizada antes da concretização do exame computadorizado 

proposto neste trabalho, foram usadas revisões sistemáticas da literatura sobre (i) o estado atual 

do estudo de japonês apoiado pela tecnologia, (ii) formatos de testes famosos que avaliam 

conhecimento em vocabulário e (iii) ferramentas computacionais que avaliam conhecimento 

lexical, com foco na língua japonesa e também analisando a inglesa. Já as fases de avaliação inicial 

do exame proposto com um profissional da língua seguiu o formato de um Estudo de Caso e a 

aplicação do exame em um contexto real de estudo com alunos de japonês seguiu o formato de 

experimento. Os resultados dos testes empregados nas avaliações são analisados de forma 

quantitativa, através de uma avaliação de performance. Porém, métodos de análise qualitativa 

também são empregados, e.g. questionários, entrevistas e observação. 
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1.5 Estrutura do Trabalho 

A seguir, serão brevemente introduzidos os conteúdos dos próximos capítulos deste trabalho. 

 

 Capítulo 2 – Fundamentação: Esse capítulo apresenta a pesquisa que embasou o 

desenvolvimento do exame computadorizado desenvolvido. As informações 

apresentadas incluem definições sobre a língua japonesa e Computer Assisted Language 

Learning (CALL)  

 Capítulo 3 – Revisão de Literatura: Este capítulo descreve uma revisão sistemática 

da literatura sobre o estudo de japonês apoiado pela tecnologia sobre os focos 

educacional e tecnológico, que serviu de base para a idealização do exame 

computadorizado desenvolvido; 

 Capítulo 4 – Nihongo Kotoba Shiken: Esse capítulo apresenta o exame 

computadorizado Nihongo Kotoba Shiken, abrangendo o referencial metodológico 

necessário para seu desenvolvimento, aspectos metodológicos, etapas de aplicação do 

exame, e apresentação do sistema que apoia o exame; 

 Capítulo 5 – Avaliação do Nihongo Kotoba Shiken com Especialista: Este 

capítulo descreve um estudo de caso realizado com uma pessoa de alta proficiência na 

língua japonesa, visando avaliar a eficiência e eficácia do exame computadorizado 

desenvolvido; 

 Capítulo 6 – Avaliação do Nihongo Kotoba Shiken com Turmas: Este capítulo 

apresenta o experimento realizado para avaliar a eficiência do exame, ao aplicá-lo em 

algumas turmas de estudo da língua durante o período de um semestre; 

 Capítulo 7 – Considerações Finais: Este capítulo sintetiza todo o trabalho 

realizado, apresenta suas principais contribuições e propõe trabalhos futuros.  

 



 
 

Capítulo 2 

2 Fundamentação 

Este capítulo apresenta a fundamentação teórica do presente trabalho e está organizado da 

seguinte maneira: a Seção 2.1 apresenta a língua japonesa; a Seção 2.2 define Computer Assisted 

Language Learning; e a Seção 2.3 apresenta uma breve síntese do capítulo e identifica a próxima 

etapa do trabalho. 

2.1 A Língua Japonesa 

A Fig. 1 apresenta uma típica frase japonesa e a tradução de cada termo em português. A 

tradução da frase na língua portuguesa é “isto é aprendizagem de línguas assistida por 

computador” (do inglês, computer assisted language learning), mas a ordem das palavras em 

frases japonesas é bem diferente da utilizada em português. Normalmente as palavras são escritas 

usando caracteres de três alfabetos principais, como indicado através das palavras coloridas da 

figura. 

 
Fig. 1 – Uma frase escrita em japonês, ilustrando todos os principais alfabetos. 
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Os principais alfabetos da língua japonesa são hiragana, katakana e kanji. Os dois primeiros 

consistem em 46 caracteres que representam sílabas e compõem palavras e o último agrega mais 

de 2000 ideogramas de origem chinesa.  

O hiragana é normalmente usado para escrever conectivos, conjunções e entre outras 

estruturas relacionadas à gramática. Já o katakana é usado apenas para referenciar termos de 

origem estrangeira na língua (e.g. コンピュータ, que vem do inglês “computer”). Cada hiragana 

e katakana possui apenas uma única leitura (e.g. o hiragana た é lido como a sílaba “ta”) e todos 

os hiragana possuem seus correspondentes em katakana (e.g. た pode ser escrito em katakana 

como タ). 

O terceiro alfabeto da língua, o kanji, normalmente é usado para escrever substantivos, 

advérbios, adjetivos e verbos. Cada caractere pode ter várias leituras diferentes dependendo do 

contexto em que foi usado [9], e.g. o kanji 日 individualmente significa “dia” e é lido como “hi”, 

mas se ele aparecer formando a palavra 明日, que significa amanhã, ele é lido como “ta”. Cada 

caractere também possui uma ordem de escrita (ordem em que os traços individuais são escritos 

para formar uma única letra) e escrevê-los é uma tarefa bem mais complexa que escrever outros 

caracteres como hiragana e katakana, pois um kanji pode exigir até 30 traços. Além disso, os kanji 

normalmente são utilizados junto aos hiragana e katakana em vários textos de origem japonesa, 

presentes em jornais, livros, artigos acadêmicos, entre outras fontes e, para conseguir ler textos 

escritos para falantes nativos adultos, estudantes devem conhecer todos os hiragana e katakana e 

aproximadamente 2000 kanji [10]. Visto que esse alfabeto tem um extenso número de caracteres 

e que, para ter fluência na escrita destes caracteres, é preciso aprender a forma visual (i.e. 

reconhecer a forma de um caractere sem confundí-la com semelhantes), significado individual, 

formação, significado composto (i.e. significado da união de mais de um kanji), todas as possíveis 

leituras e a ordem de escrita [11][12], aprendê-los é uma das grandes dificuldades que os 

estudantes de japonês como segunda língua enfrentam. 

Em alguns casos, ferramentas e materiais para estudo da língua desenvolvidos para 

estrangeiros empregam o uso de romaji para escrita de japonês em vez dos três alfabetos 

principais, em um fenômeno chamado romanização do japonês. A romanização consiste no uso 

de caracteres do alfabeto romano para o estudo de japonês, com a intenção de fazer os 

estudantes aprenderem termos da língua sem passar pela barreira de ter de reconhecer os 

caracteres não romanos. A Fig. 2 mostra um exemplo do uso de romaji com a mesma frase 

utilizada na Fig. 1, onde é possível perceber que além do uso do alfabeto romano, a romanização 

apresenta o uso de acentuação nas palavras com sons prolongados e espaçamentos entre as 

palavras, algo que não acontece na escrita com os três alfabetos principais da língua. Apesar de 

parecer benéfico, o uso do alfabeto romano para o ensino de estrangeiros vêm sendo alvo de 

muitas discussões: (i) segundo Dewey [13], aqueles que defendem a romanização do japonês em 

períodos iniciais do estudo da língua argumentam que o som é bem mais fácil de processar que o 

formato dos caracteres em textos japoneses e que os estudantes devem ter pelo menos um som 
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para conseguir entender os textos e, portanto o romaji deveria ser usado; (ii) Geraghty e Quinn 

[14] consideram que o uso de romaji priva os alunos o acesso aos materiais autênticos e condena-

os ao analfabetismo quando eles forem ao Japão, onde quase nada está escrito em romaji. Até os 

dias atuais, ainda não é possível definir se a romanização do japonês é a melhor solução para os 

estudantes iniciais da língua. 

 
Fig. 2 – Romanização de uma frase escrita em japonês. 

 

Em relação à gramática usada na língua japonesa, outra grande dificuldade que os 

estudantes têm no estudo da língua está relacionada ao uso de partículas: japoneses usam muitas 

partículas para indicar os papéis gramaticais e semânticos dos elementos de frases [15], e.g. na 

Fig. 3a apresentada usando romanização do japonês, são usadas as partículas (i) “ga”, que indica o 

sujeito da frase (Sumisu-san); (ii) “de” que indica lugar onde a ação acontece (Nihon); e (iii) “wo” 

que indica o objeto direto na qual o verbo está associado (o objeto “sushi” está ligado ao verbo 

“tabemashita”). Como pode-se perceber, existem muitas partículas com propósitos diferentes na 

língua, mas nem sempre elas têm uma correspondência clara com alguma preposição em outras 

línguas (e.g. não existe algum elemento da gramática portuguesa que assim como “ga” indica um 

sujeito de uma frase). Além disso, as partículas podem ser usadas em contextos diferentes com 

vários propósitos, e.g. a partícula “de”, além de indicar lugar, também pode ser usada para 

identificar o instrumento usado para realizar a ação, como mostra o exemplo da Fig. 3b, onde 

“de” indica que a carta (tegami) foi escrita (kakimashita) usando um processador de palavras 

(wapuru). Apesar de ser difícil estudar as partículas dessa língua e de não existirem livros 

didáticos com um extenso ensino deste conteúdo [16], esta é uma área onde o uso de ferramentas 

computacionais, com feeback contínuo para correções dos erros gramaticais dos estudantes, pode 

ser bastante útil [17].  

 
Fig. 3 – (a) Partículas indicam papéis gramaticais; e (b) segundo uso para partícula “de”. 
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Outros componentes relacionados à gramática da língua japonesa são os afixos (i.e. sufixos 

e prefixos). Existem alguns afixos que não fazem parte de outras línguas estrangeiras, e.g. sufixos 

normalmente usados após nomes japoneses como －さん (-san) que demonstra respeito à uma 

outra pessoa, －ちゃん (-chan) que demonstra proximidade e afeição, e o prefixo お (o-) que é 

usado antes de uma palavra para expressar polidez. A gramática japonesa também apresenta a 

escrita de palavras da língua na forma polida, um formato criado para falar com pessoas de 

hierarquia superior, e.g. chefes e políticos [18]. Certas palavras apresentam mais caracteres em sua 

forma polida que na normal, como é o caso de たべる, cuja forma polida é めしあがる. 

Além do extenso número de caracteres, do sistema de partículas e da forma polida, há 

muitos outros fatores que tornam japonês uma língua tão complexa, e.g. presença de termos com 

a mesma escrita em hiragana que só podem ser diferenciados através da escrita em kanji (e.g. か

ぜ pode significar resfriado (風邪) ou vento (風)). muitas regras gramaticais, pronúncia diferente 

de palavras com escrita similar e um grande número de onomatopéias. Em resumo, japonês é 

uma língua complexa que exige muito exercício para ser dominada por estudantes. 

Por fim, é importante mencionar a existência do exame oficial de proficiência da língua 

para estrangeiros, o Japanese Language Proficiency Test (JLPT). Esse teste é mundialmente 

empregado para avaliar a proficiência de não nativos na língua e possui 5 níveis de dificuldade, 

sendo o nível 5 (N5) o mais fácil e o nível 1 (N1) o mais difícil [19]. O exame avalia a habilidade 

em escrita, leitura e compreensão auditiva (i.e. capacidade de ouvir sentenças em outra língua e 

entender seu significado) dos estudantes e é necessário ter conhecimento em vocabulário, formas 

gramaticais e, em alguns níveis, partículas da língua. É importante mencionar que cada nível do 

JLPT exige o conhecimento de uma grande quantidade de formas gramaticais, e.g. o nível mais 

básico (N5) exige o conhecimento de 39 formas. 

2.2 Computer Assisted Language Learning 

Computadores vêm sendo usados para aprendizado da língua desde 1960. Desde esse ano até os 

dias atuais, a definição de Computer Assisted Language Learning (CALL), bem como a forma 

que os estudantes têm para interagir com ferramentas computacionais, têm mudado muito [20]. 

Inicialmente, no chamado Behavioristic CALL, eram produzidos muitos programas que não 

usavam a rede e simulavam provas objetivas onde o estudante respondia perguntas objetivas e em 

seguida o computador avaliava as respostas. Por volta dos anos 90, surgiu o estágio atual de 

CALL, que é o Integrative CALL [21]. Esse tipo integra o exercício de várias habilidades 

linguísticas (i.e. audição, fala, leitura ou escrita) através de programas que podem usar a internet e 

incentivam os usuários a explorar e construir significado por conta própria ao invés de apenas 

receber conhecimento de forma passiva. Estes programas podem estar disponíveis em diversos 
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formatos, e.g. materiais eletrônicos para referência (dicionários eletrônicos e verificadores de 

gramática disponíveis na web), meios para comunicação de línguas estrangeiras através da rede 

(emails, blogs, wikis), softwares desktop, programas multimídia, jogos e mundos virtuais[5]. 

CALL evoluiu tanto que gerou outros termos usados na literatura, como Mobile Assisted 

Language Learning (MALL), que consiste em uma subdivisão de CALL voltada ao ensino através 

de dispositivos móveis. O surgimento de tecnologias móveis proporcionou uma solução para 

estudantes de línguas que possuem grandes restrições de tempo, visto que os dispositivos móveis 

permitem que os alunos aprendam em seus próprios rítmos e em qualquer lugar [22].  

O uso de ferramentas computacionais, sejam elas móveis ou não, trazem muitas vantagens 

para o estudo de línguas, e.g. flexibilidade para aprender a qualquer hora e em qualquer lugar, 

personalização da rotina e metas de estudo pelo próprio estudante, feedback imediato, 

identificação de erros cometidos pelo usuário, sessões de exercício interativas, avaliação 

automática da língua e atendimento individual ao aluno, de forma oposta à sala de aula, onde o 

professor tem de dividir sua atenção entre todos os alunos [23][24]. 

Já foram desenvolvidos vários recursos tecnológicos que podem ser usados em ferramentas 

CALL para auxiliar o estudo de línguas, como técnicas de Processamento de Linguagem Natural 

(do inglês, Natural Language Processing - NLP), usadas em verificadores de gramática para 

analisar sentenças digitadas por alunos, com a intenção de fazê-los melhorar a escrita [25]; e 

glosses eletrônicos, que são links para conteúdos ou traduções associadas a palavras encontradas 

em textos digitais, projetados para melhorar a habilidade em leitura dos estudantes [26]. Isso 

significa que as ferramentas CALL podem aproveitar vários recursos presentes apenas em meios 

digitais para inovar a forma de apresentar conteúdo sobre línguas estrangeiras. 

2.3 Síntese e Próximos Passos 

Este capítulo definiu a língua japonesa e Computer Assisted Language Learning. As infomações 

apresentadas neste capítulo servem para contextualizar o presente trabalho. O próximo passo 

consiste na realização de uma revisão sistemática da literatura sobre o estudo da língua japonesa 

apioado pela tecnologia, que serviu de base para idealizar o exame computadorizado que é 

apresentado neste trabalho. 
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3 Revisão de Literatura 

O Japão é um país rico em cultura e ele vem disseminando-a mundialmente através da língua, 

arte, design, tecnologia, moda e culinária. Graças ao interesse na cultura, necessidade para o 

trabalho, vontade de viajar e outros motivos, pessoas do mundo todo têm interesse em aprender 

a língua [27]. No entanto, a língua japonesa é uma língua difícil de aprender e, por isso, é 

necessário que os estudantes de japonês dediquem bastante tempo para o estudo da língua. 

Para auxiliar nesta tarefa, as ferramentas CALL podem ser usadas, visto que, elas oferecem várias 

vantagens. Com a intenção de tornar o estudo individual da língua possível e benéfico em relação 

ao estudo na sala de aula ou através de materiais didáticos, muitos desenvolvedores criam 

ferramentas tecnológicas para o ensino de japonês. Junto a elas, muitos trabalhos acadêmicos 

surgiram com a intenção de apresentar as ferramentas e avaliar o conhecimento e performance 

delas. Porém, atualmente não existem revisões sistemáticas que analisem uma grande quantidade 

destes trabalhos focando no escopo educacional (e.g. conteúdo apresentado) e tecnológico (e.g. 

características tecnológicas usadas) das ferramentas.  

Alguns trabalhos realizaram um levantamento de ferramentas computacionais para o 

estudo da língua japonesa, porém nenhum consistiu em uma grande revisão sistemática sobre os 

trabalhos da literatura do assunto ou buscou analisar profundamente os aspectos educacionais e 

tecnológicos das ferramentas. No trabalho de Marciano, de Miranda e de Miranda [28] foram 

analisados 23 trabalhos da literatura sobre ferramentas web, desktop, para dispositivos móveis, 

hápticas e de realidade aumentada para o ensino de japonês e conseguiu extrair as suas 

respectivas habilidades linguísticas exercitadas, mas não extraiu ou analisou outros dados 

relevantes para fazer um levantamento mais completo de quais conteúdos da língua japonesa são 

exercitados por ferramentas computacionais, como focos linguísticos (i.e. discurso, vocabulário, 

gramática, ortografia e pronúncia) e alfabetos exercitados. O trabalho de Inoue, Uosaki, Ogata e 

Mouri [29] sintetizou 13 ferramentas online para o aprendizado da língua japonesa e suas 

vantagens e desvantagens, mas através da leitura do trabalho não é possível conhecer o nível de 



33  
 

Capítulo 3: Revisão de Literatura 

conteúdo de japonês exercitado nas ferramentas ou se elas são mesmo efetivas para o ensino da 

língua, visto que a pesquisa consistiu em uma análise de ferramentas e não de trabalhos da 

literatura com avaliações com usuários.  

Tendo observado um grande número de pesquisas no assunto, esse capítulo apresenta uma 

revisão sistemática da literatura que objetiva identificar a situação atual das ferramentas e 

trabalhos relacionados ao estudo da língua japonesa com o apoio de ferramentas computacionais. 

Os aspectos tecnológicos comumente empregados e o escopo do conteúdo da língua japonesa 

fornecido pelas ferramentas serão levantados e analisados e, a partir dos resultados obtidos, será 

definido o que ainda precisa ser feito em relação ao desenvolvimento de ferramentas e pesquisa 

no assunto. 

O capítulo está organizado da seguinte maneira: a seção 3.1 define métodos de pesquisa 

usados em trabalhos na área de Engenharia de Software; a seção 3.2 descreve a metodologia 

utilizada na aplicação da revisão sistemática da literatura descrita neste capítulo; a seção 3.3 

mostra os resultados obtidos através da análise dos dados coletados nos estudos primários e 

discussões sobre eles; a seção 3.4 apresenta as limitações da revisão; a seção 3.5 lista as principais 

descobertas e implicações; a seção 3.6 apresenta uma breve conclusão; e a seção 3.7 apresenta um 

breve resumo do capítulo e as etapas futuras. 

3.1 Definição de Métodos de Pesquisa Usados em 

Pesquisas na Área de Engenharia de Software 

Muitos dos estudos empíricos analisados nesta revisão sistemática utilizam algum método de 

pesquisa para garantir confiabilidade e validade dos resultados. Porém, existem muitos estudos 

acadêmicos que definem os métodos de pesquisa de forma bem diferente uns dos outros. Para 

auxiliar na classificação dos estudos analisados segundo os métodos de pesquisa utilizados, foi 

preciso elaborar uma clara definição de cada método. As definições dos métodos encontrados 

nos estudos dessa revisão estão presentes na Tabela 1 e foram baseadas em alguns trabalhos da 

literatura ([30][31][32][33][34]). 

Tabela 1 – Métodos de pesquisa encontrados nos estudos desta revisão. 

Método Definição 

Experimento de viabilidade Experimento executado sobre novas técnicas ou ferramentas quando ainda não 

se sabe se uma técnica pode ser automatizada de forma confiável. É executado 

um experimento considerando uma nova ferramenta não testada para obter uma 

resposta 

Teste experimental Normalmente usado quando não se sabe se um sistema atende seus requisitos 

ou o quão bem ele executa. Fazem parte desse método a emulação, 

benchmarking e simulação 

Experimento de campo Experimento onde os participantes agem mais naturalmente que em 

experimentos controlados e é realizado fora de um laboratório, no ambiente 
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real de uso da ferramenta. Apesar da semelhança com estudo de caso, esse 

método ainda é um experimento, o que significa que algumas variáveis ainda 

podem ser controladas, como os fatores externos que poderiam afetar o 

experimento 

Experimento de comparação Experimento que compara duas ou mais soluções quando não se sabe qual tem 

o melhor desempenho 

Experimento controlado Investigação de uma hipótese testável onde uma ou mais variáveis 

independentes são manipuladas (e.g. nível de conhecimento do participante 

pode afetar os resultados, então divide os participantes em grupos de acordo 

com nível de conhecimento) para medir o efeito delas em uma ou mais 

variáveis dependentes 

Estudo de caso Investigação de um fenômeno em seu contexto real, com possibilidade de 

analisar imprevisibilidade e dinamismo em vez de controlar a atividade 

Pesquisa-ação Pesquisa para resolver um problema da vida real enquanto simultaneamente 

estudam a experiência de resolver um problema. Ao final desse tipo de 

pesquisa, é feita uma intervenção na situação estudada de forma a melhorá-la 

Survey de pesquisa de opinião Uso de questionários e entrevistas para para identificar características gerais de 

uma população ou opinião sobre um fenômeno. Geralmente trabalha com uma 

amostra representativa da população mas os resultados são inferidos para a 

população real 

 

3.2 Metodologia de Revisão Sistemática 

Através de uma revisão sistematica da literatura, é possível identificar, interpretar e avaliar estudos 

relevantes relacionados a questões de pesquisa, tópicos ou fenômenos de interesse com a 

intenção de sintetizar trabalhos existentes de acordo com uma estratégia pré-definida [35]. Visto 

que a revisão sistemática realizada envolveu a análise de diversos trabalhos relacionados ao uso de 

ferramentas computacionais para o estudo da língua japonesa, ela seguiu as diretrizes de 

Kitchenham  para revisões de literatura em engenharia de software [35], que são diretrizes 

apropriadas para as necessidades de uma pesquisa da literatura voltada a área de engenharia de 

software. 

3.2.1 Objetivos da Revisão Sistemática  

O objetivo principal da revisão sistemática descrita neste capítulo consiste em analisar a 

situação atual das ferramentas e trabalhos relacionados ao estudo da língua japonesa através de 

tecnologias. Este objetivo pode ser dividido em três objetivos a serem explorados: identificar e 
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analisar o uso de TICs2 para apoiar o ensino da língua japonesa, identificar quais os conteúdos da 

língua japonesa são exercitados através das TICs e identificar quais as questões em aberto sobre 

ensino de japonês usando tecnologias (o que ainda pode ser pesquisado sobre o assunto). Cada 

um dos objetivos está descrito na Tabela 2. 

Tabela 2 – Objetivos da revisão sistemática. 

ID Objetivo de pesquisa 

O1 Identificar e analisar o uso de TICs para apoiar o 

ensino da língua japonesa 

O2 Identificar quais os conteúdos da língua japonesa são 

exercitados através das TICs 

O3 Identificar quais as questões em aberto sobre ensino 

de japonês usando tecnologias 

 

É importante mencionar que o primeiro objetivo está ligado ao foco tecnológico sobre a 

pesquisa do assunto, o segundo se relaciona com o foco educacional e o último consiste em uma 

visão crítica a partir dos resultados obtidos nos outros dois objetivos. 

 

3.2.2  Bases de Dados e Estratégias de Pesquisa  

Inicialmente, a revisão sistemática seguiria a metodologia PICO para elaboração das strings de 

busca. Porém, visto que existe um grande volume de termos relacionados com a pesquisa e a 

utilização destes termos unidos por OR e AND faria com que as bases de dados retornassem um 

número muito grande de resultados, preferiu-se fazer várias pesquisas com apenas poucos termos 

interligados com conectivos OR ou AND quando necessário. i.e. Ao invés de utilizar a string de 

busca "(japanese OR kanji OR hiragana OR katakana) AND ((mobile assisted language learning 

OR MALL)OR (technology enhanced language learning ))", foram feitas duas pesquisas 

separadas: "(japanese OR kanji OR hiragana OR katakana) AND (mobile assisted language 

learning OR MALL)" e "(japanese OR kanji OR hiragana OR katakana) AND (technology 

enhanced language learning)". 

Além disso, foi seguida a recomendação das diretrizes de Kitchenham para revisões 

sistemáticas da literatura [35] que diz que se através da leitura do abstract, título ou introdução de 

um trabalho primário forem encontrados termos relacionados com os objetivos da pesquisa, estes 

termos devem ser inclusos nas strings de busca. Através da leitura de trabalhos primários, foram 

surgindo vários termos novos, utilizados por trabalhos úteis para a pesquisa: etool (electronic tool), e-

learning system, computational support, kanji optical character recognition, japanese polite expressions, image-based 

                                                 
 

 
2 Tecnologia da Informação e da Comunicação 
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language learning, intelligent tutoring systems, japanese CAI (Computer Aided Instruction) systems, japanese text 

presentation system e handwriting-based learning materials.   

Cada uma das combinações de termos de busca foi usada nas seguintes bibliotecas 

científicas: 

1. Scopus3 

2. Web of Science4 

3. Google Scholar5 

Os termos de busca foram inicialmente usados apenas na base Scopus. Em seguida, os 

mesmos termos foram usados na Web of Science e eles foram usados na mesma ordem que na 

pesquisa através da Scopus. Por fim, o mesmo procedimento foi executado sobre a Google 

Scholar.  

Durante a pesquisa na Web of Science, novos termos de pesquisa foram surgindo e antes 

que eles fossem utilizados na pesquisa na Web of Science, eles foram utilizados na Scopus. Não 

surgiu nenhum termo de pesquisa novo na pesquisa da Google Scholar. 

3.2.3 Seleção de Estudos  

A Fig. 4 mostra as fases do processo de seleção de estudos primários e o número de trabalhos 

identificados em cada fase. Na Fase 1, foi realizada uma pesquisa nas bases científicas usando as 

palavras-chave da Tabela 3. Cada termo principal foi combinado com seu(s) respectivo(s) 

termo(s) secundário(s) através do conectivo AND e cada combinação foi pesquisada nas bases 

científicas.  

                                                 
 

 
3 https://www.scopus.com 

4 https://webofknowledge.com/ 

5 https://scholar.google.com.br/ 
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Fig. 4 – Fases do processo de seleção dos estudos primários. 

 

Tabela 3 – Palavras-chave usadas na busca por trabalhos da revisão de literatura. 

Termo principal Termo(s) secundário(s) 

Japanese Apps 

(learn AND software) 

(learning  AND  (app  OR  system  OR  software)) 

(study  tool  OR  educational  tool) 

Flashcards 

kanji learning - 

japanese as a foreign language ( app  OR  system  OR  software ) 

Technology 

computer-aided japanese learning - 

System (kanji  learning  OR  japanese  learning  OR  hiragana  

learning  OR  katakana  learning) 

(japanese OR kanji OR kana) (learning AND (app OR software)) 

(japanese  OR  kanji  OR  hiragana  OR  katakana) (call  OR  computer  assisted  language  learning) 

(mall  OR  mobile  assisted  language  learning) 

(tell  OR  technology  enhanced  language  learning) 

intelligent  tutoring  systems 

Edutainment 

ubiquitous learning 

(gaming AND learning) 

handwriting-based learning materials 

image-based language learning 

(etool OR electronic tool) 

(hiragana  OR  katakana  OR  kanji) Gamification 

e-learning system 

japanese  educational  software - 

japanese language Assessment 
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japanese language learning Evaluation 

(software  OR  app  OR  tool  OR  application) (hiragana OR katakana) 

( app  OR  tool  OR  software  OR  technology  OR  

application  OR  computer) 

(jfl  OR  japanese  as  a  second  language) 

(japanese polite expressions OR keigo) 

(app  OR  tool  OR  system  OR  application  OR  

software) 

(japanese  as  a  second  language  OR  jsl) 

japanese  computer  assisted  language  instruction - 

japanese  cai  system - 

japanese  computer-aided  instruction - 

optical character recognition kanji hiragana katakana - 

"japanese language learning" - 

computational  support  for  japanese  language  learning - 

japanese  e-learning  system - 

japanese  text  presentation  system - 

JSL - 

 

Para cada trabalho encontrado na primeira fase, foi verificado se seu título ou palavras-

chave estavam relacionados com a pesquisa (e.g. com palavras-chave 

"mobile assisted language learning" e "japanese"). Caso um artigo aparentasse ter potencial para a 

pesquisa, uma última verificação era realizada, onde seu abstract era lido para ter certeza se o 

trabalho seria útil para a pesquisa. 

Em algumas situações, existiram trabalhos cujo abstract indicava um trabalho relevante mas 

o documento para leitura não estava disponível nas bibliotecas científicas. Nesse caso, uma 

extensa busca na internet era realizada, mas caso o documento ainda não fosse encontrado, eram 

enviadas requisições pedindo uma versão draft do documento para os autores através de email ou 

através do Researchgate6.  

Em algumas situações, não era possível identificar se o trabalho era relevante apenas com a 

leitura do título e abstract. Nessas situações, a seção com a descrição da ferramenta proposta era 

lida e figuras com interface ou conceito da ferramenta eram analisadas.  

No final desta fase, foram encontrados 225 trabalhos. No entanto, apenas 186 documentos 

foram obtidos, visto que os outros 39 não conseguiram ser obtidos através das bibliotecas 

científicas, busca na web ou requisição enviada aos autores. Os trabalhos obtidos fizeram parte da 

terceira fase de seleção de estudos primários, onde cada documento foi completamente lido para 

verificar se ele deveria fazer parte da revisão sistemática considerando os critérios de exclusão e 

inclusão. Foram inclusos apenas trabalhos que estavam na língua inglesa e que apresentaram 

alguma ferramenta tecnológica para exercício ou ensino da língua japonesa, visto que a revisão 

pretende avaliar a situação atual do ensino de japonês através de ferramentas tecnológicas.  

                                                 
 

 
6 http://www.researchgate.net - Uma rede social para cientistas e pesquisadores compartilharem artigos 
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Trabalhos foram excluídos se eles apresentassem ferramentas que podem ser usadas para o 

ensino de outras línguas estrangeiras diferentes de japonês ou se as ferramentas não foram 

desenvolvidas visando o estudo de japonês, i.e.  Skype ou email. Além disso, visto que o objetivo 

principal desta pesquisa é fazer um levantamento do estado atual do uso de tecnologias para o 

ensino da língua japonesa, foram excluídos trabalhos que apresentavam apenas ideias conceituais 

sobre ferramentas de ensino de japonês, e.g. que não apresentam uma versão inicial ou protótipo, 

pois existe a possibilidade do escopo destas ferramentas mudar bastante em suas versões finais e 

elas podem não servir mais para o exercício da língua japonesa.  

A Tabela 4 apresenta os critérios de inclusão e exclusão, onde identificadores com (I) 

indicam critérios de inclusão e com (E) indicam exclusão. Durante a fase de seleção dos estudos 

primários, existiram alguns trabalhos que, embora devessem ser excluídos segundo os critérios de 

inclusão e exclusão, permaneceram no estudo. Estes trabalhos não foram excluídos porque 

contribuem para a revisão sistemática. Os estudos estão listados na Tabela 5, junto aos seus 

respectivos critérios de inclusão ou exclusão feridos e contribuição para a revisão sistemática. 

Tabela 4 – Critérios de inclusão e exclusão. 

ID Contribuição 

I1 Apresenta alguma tecnologia para exercício ou ensino da 

língua japonesa 

I2 

 

Está escrito em inglês 

E1 Apresenta uma ferramenta para ensino de japonês sem 

versão inicial ou protótipo 

E2 Apresenta ferramenta que não foi desenvolvida visando o 

ensino ou exercício de japonês 

E3 Apresenta ferramenta para aprendizado ou exercício de 

língua estrangeira diferente de japonês 

 

  Tabela 5 – Métodos de pesquisa encontrados nos estudos desta revisão. 

Trabalho Feriu qual critério Contribuição 

Computer assistance for 

reading and writing Japanese as 

a foreign language 

E2 É apresentado como uma ferramenta não específica para 

exercício de japonês e uma específica conseguem, de 

forma colaborativa, exercitar a língua, encaixando o 

trabalho no critério I1 

Japanese onomatopoeia 

learning support for 

international students using 

SCROLL 

 

E3 Estudo teve foco em como usar uma  ferramenta que 

ensina várias línguas no estudo de onomatopéias 

japonesas e descreveu dificuldades da língua 

Providing appropriate 

alternative co-occurrence 

candidates Towards a Japanese 

composition support system 

E1 Estudo apresenta poucos detalhes sobre a ferramenta, mas 

descreve uma dificuldade de estudo da língua japonesa 

Ubiquitous learning analytics E2 Estudo descreve uma dificuldade de estudo da língua 
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using learning logs 

Blended learning: A case study 

for Japanese language studies 

E2 Descreveu bastante as dificuldades específicas no estudo 

de vocabulário, listening, gramática e oral na língua 

japonesa e mostrou quais ferramentas poderiam ajudar no 

exercício destas quatro áreas 

Boosting up JSL learners’ 

outside-class learning time with 

learning log system 

E3 Estudo descreve uma dificuldade de estudo da língua 

 

Após a fase de seleção de trabalhos com base nos critérios de inclusão e exclusão, restaram 

123 trabalhos. Um conjunto de trabalhos excluídos (cf. Apêndice D) e os motivos da exclusão 

foram explicados para demonstrar a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, como mostra 

o Apêndice C. Sobre os trabalhos restantes, foi aplicada uma avaliação de qualidade. 

 

3.2.4 Avaliação de Qualidade dos Estudos 

Em uma revisão sistemática, é feita uma avaliação da qualidade para avaliar o impacto da 

qualidade dos estudos sobre as conclusões tiradas da revisão sistemática. Por exemplo, se a 

qualidade dos trabalhos obtidos para uma revisão sistemática for baixa, é bem provável que suas 

conclusões não sejam confiáveis [36]. Para que a revisão sistemática alcançasse conclusões fortes 

e confiáveis, uma avaliação de qualidade dos estudos foi realizada. Através da avaliação foi 

possível  verificar a qualidade dos trabalhos que restaram após a terceira fase e excluir os 

trabalhos com baixa qualidade que poderiam comprometer as conclusões desta revisão. 

Para avaliar o rigor de cada pesquisa nos trabalhos publicados, foi usada uma checklist de 

qualidade sobre os trabalhos que restaram após a terceira fase do processo de seleção de estudos 

primários. Essa checklist contém 14 itens, cada um valendo 1.0 ponto na nota final. A nota final 

que um estudo poderia obter varia de 0.0 até 14.0, onde 0.0 é a nota mais baixa, representando 

baixa qualidade, e 14.0 é a maior nota, representando estudos de alta qualidade.  

A checklist de qualidade está presente na Fig. 39 (ver apêndice B). A revisão seguiu a 

metodologia do trabalho de Jamshidi, Ahmad e Pahl [37], separando os  itens da checklist nos 

grupos Itens gerais para avaliação de qualidade, i.e. itens que avaliam de forma genérica a 

qualidade de um trabalho, e Itens específicos para avaliação de qualidade, i.e. itens que geram 

contribuições específicas para essa revisão sistemática. Todos os itens gerais para avaliação de 

qualidade surgiram ou foram baseados em checklists de qualidade usadas em alguns trabalhos da 

literatura que seguiram as guidelines de Kitchenham para fazer uma revisão sistemática ([37] 

[38][39][40][41][42]).  

Para assegurar a confiabilidade das conclusões dessa revisão, apenas os estudos com 

qualidade aceitável, i.e., com nota final maior que 6.8. Este ponto de corte foi calculado segundo 
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a média aritmética de todas as notas finais dos trabalhos que foram analisados nesta fase. Nesta 

fase, 52 estudos foram excluídos dando origem a 71 estudos relevantes. 

3.2.5 Extração dos Dados 

Durante essa fase, dados foram extraídos de cada um dos 71 trabalhos primários inclusos nessa 

revisão sistemática de acordo com o formulário de extração de dados (Tabela 6). Esse formulário 

permitiu a obtenção das informações dos trabalhos que são úteis para a revisão sistemática. Além 

disso, ele descreve, de forma explícita, quais os objetivos de pesquisa relacionados a cada 

informação coletada, com exceção das informações “Método de análise de dados” e 

“Ferramenta(s)”, que não estão ligadas a nenhum objetivo mas também são itens cuja análise é 

importante. 

Todos os dados extraídos contribuem de alguma forma para o alcance dos objetivos da 

revisão sistemática. A obtenção das características tecnológicas e tecnologias usadas nas 

ferramentas computacionais para estudo da língua japonesa permitiram uma análise de como os 

recursos tecnológicos vêm sendo aproveitados para o ensino da língua. Através deste 

levantamento, desenvolvedores de ferramentas para o aprendizado de japonês conhecerão quais 

tecnologias podem ser empregadas nessa área e quais as que ainda não foram muito exploradas. 

Através de uma análise das habilidades linguísticas, focos linguísticos, alfabetos e níveis de 

conteúdo presentes nas ferramentas computacionais, estudantes da língua japonesa podem 

descobrir quais os conteúdos do estudo da língua que eles podem exercitar através de tecnologias. 

Além disso, através desta mesma análise, os desenvolvedores de ferramentas para o estudo de 

japonês podem descobrir quais assuntos do grande universo da língua ainda não foram 

fortemente exercitados e, dessa forma, pensar em ferramentas para estes conteúdos.  

Com a obtenção das nacionalidades do público alvo, será possível fazer um levantamento 

de quais nacionalidades são privilegiadas no ensino de japonês através de ferramentas 

computacionais, visto que se um estudante desconhece a língua-base que uma ferramenta possui, 

existe a possibilidade de que ele não irá utilizá-la para o aprendizado de japonês. 

Ao fazer uma síntese das metodologias de ensino da língua usadas, pode-se levantar 

metodologias famosas de ensino cuja efetividade foi comprovada e que podem ser reutilizadas 

em futuras ferramentas computacionais de ensino de japonês. 

Através do levantamento de metodologias científicas que os trabalhos relacionados ao 

tema da revisão sistemática usaram, é possível descobrir quais as metodologias que funcionam em 

trabalhos deste tema e, consequentemente, é possível reutilizá-las em trabalhos futuros.  

Muitos trabalhos sobre o uso de ferramentas computacionais para o estudar de japonês 

descrevem quais são as dificuldades enfrentadas por estudantes da língua que o trabalho buscou 

combater. Através de um levantamento destes problemas, será possível entender quais 

dificuldades possuem uma importância tão grande que foram descritas em trabalhos científicos. 
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Desenvolvedores de ferramentas para ensino de japonês podem analisar este levantamento para 

ter ideias para ferramentas novas, visto que o problemas são reais e podem não ter sido 

combatidos por completo com apenas as ferramentas atuais. É importante relatar que as 

dificuldades coletadas nos trabalhos não são descritas de forma genérica, mas de forma bem 

específica. e.g. Se um trabalho diz que uma dificuldade é "aprender kanji é difícil", essa 

dificuldade não será coletada porque é muito genérica (não se sabe sequer se a dificuldade está na 

leitura ou escrita dos caracteres), mas uma dificuldade descrita como "não saber como escrever 

kanji em pincel ou caneta por desconhecer a ordem de escrita dos traços" é bem específica e 

importante para esse levantamento. 

Muitas vezes, o uso de tecnologias pode ser benéfico para o estudo de japonês porque 

elas trazem vantagens que não poderiam ser encontradas apenas com  estudo através de 

cadernos, livros e sala de aula (e.g. geração automática de questões, obtenção de materiais 

personalizados para um estudante dependendo do rítmo de estudo ou interesse/conhecimento). 

Um levantamento das inovações que as ferramentas computacionais trazem em relação ao estudo 

de japonês em casa ou na sala de aula serve para descobrirmos de que forma o uso de TICs pode 

ser benéfico para o estudo da língua. 

Por fim, foram coletados os métodos de análise de dados para fazer um levantamento das 

técnicas mais usadas para analisar trabalhos relacionados ao assunto da revisão sistemática. As 

ferramentas relacionadas à revisão também foram coletadas com a intenção de descobrir quantas 

ferramentas foram analisadas nesta revisão, visto que um trabalho pode apresentar mais de uma 

ferramenta e artigos diferentes podem apresentar a mesma ferramenta.  

Segundo as diretrizes de Kitchenham  para revisões de literatura em engenharia de 

software, é importante estabelecer uma lista de possíveis valores para cada informação coletada 

para padronizar os resultados [35]. Possíveis valores para quase todas as informações coletadas 

foram estabelecidos com base nos trabalhos de Kim e Kwon [43] e Golonka, Bowles, Frank, 

Richardson e Freynik [44]. No entanto, para as informações 'Alfabetos exercitados', 

'Nacionalidade do público alvo', 'Metodologia de ensino da língua usada',  'Metodologia científica 

de trabalho usada', 'Problemas do estudo da língua japonesa', 'Inovações em relação a 

metodologia usada no estudo em casa ou sala de aula que ferramentas trazem', ‘Método de analise 

de dados’ e ‘Ferramenta(s)’, não foi possível estabelecer todos os seus possíveis valores antes de 

realizar a leitura dos trabalhos. Por isso, todos os possíveis valores para estas oito informações 

consistem no conjunto dos valores coletados em cada trabalho. 

Tabela 6 – Formulário de extração de dados. 

I

ID 

Informação coletada Possíveis valores Objetivo de 

pesquisa 

relacionado 

I

1 

Habilidades linguísticas 

exploradas 

ler/ouvir/falar/escrever O2 

I

2 

Focos linguísticos 

explorados 

discurso/vocabulário/gramática/ortografia /pronúncia/ 

alfabeto 

O2 
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I

3 

Alfabetos exercitados kanji/hiragana/katakana/romaji O2 

I

4 

Características tecnológicas 

usadas 

bloco de anotações/ gravação de voz/sintetização de 

voz/reconhecimento de fala e texto/rede 

social/podcast/jogos/gamificação 

O1 

I

5 

Nacionalidade do público 

alvo 

Inglês/ chinês/ espanhol/ brasileiro/ malaio O2 

I

6 

Tecnologias usadas Course Management System/quadro branco 

interativo/dicionário eletrônico/glossário eletrônico ou 

anotações/Intelligent Tutoring System /Verificador de 

gramática/Automatic Speech Recognition (ASR)/programa 

de pronúncia/mundos virtuais/jogos sérios/rede 

social/chat/celular ou smartfone/PDA/outros dispositivos 

móveis 

O1 

I

7 

Níveis de conteúdo 

exercitados 

- O2 

I

8 

Metodologia de ensino da 

língua usada 

Criação de histórias mnemônicas para aprender kanji/ 

context-awareness environment/ communication gap model/ 

blended learning/ uso de romaji em vez de kanas para 

ensinar vocabulário/ novo método de ensino onde é possível 

saber qual partícula usar com base no substantivo que vem 

antes dela e verbo que vem depois/ método de Heisig para 

aprender kanji onde cada kanji ou parte tem 1 significado e 

juntos formam kanji mais complexos/ letter shape 

recognition method/ item response theory/ dictogloss/ 

course-centered ontology/ coloured cards/ animated 

graphical annotation 

O2 

I

9 

Metodologia científica de 

trabalho usada 

- O3 

I

10 

Problemas do estudo da 

língua japonesa 

- O2 

I

11 

Inovações em relação a 

metodologia usada no estudo 

em casa ou sala de aula que 

ferramentas trazem 

- O1 

I

12 

Método de análise de dados - - 

I

13 

Ferramenta(s) - - 

 

3.3 Resultados 

Nesta seção serão apresentados os resultados obtidos através da avaliação dos estudos primários. 

A visão geral dos estudos, que engloba distribuição anual, distribuição em fontes de publicação e 

bibliotecas digitais, métodos de pesquisa e métodos de análise de dados usados nos estudos 
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primários serão apresentados na seção 3.3.1. Em seguida, os objetivos de pesquisa serão 

abordados nas seções 3.3.2, 3.3.3 e 3.3.4. 

3.3.1 Visão Geral dos Estudos 

71 estudos que descrevem ferramentas para ensino da língua japonesa foram escolhidos para essa 

pesquisa. Dentre eles, 39 apareceram em documentos de conferências, 30 foram publicados em 

periódicos e 2 vieram de capítulos de livros. 

Embora quase todos os estudos primários apresentem apenas uma única ferramenta 

computacional para estudo de japonês, alguns apresentaram mais de uma ferramenta. Percebe-se 

então que nesta revisão há mais ferramentas que trabalhos da literatura. A Tabela 7 mostra todos 

estes trabalhos que apresentaram mais de um instrumento para estudo da língua japonesa. É 

importante perceber que nem todos os autores descrevem em seus documentos os nomes das 

ferramentas analisadas, assim como no trabalho “The Effectiveness of Computer-Assisted 

Metalinguistic Instruction: A Case Study in Japanese”. Além disso, também ocorreram casos em 

que mais de um trabalho estava relacionado a mesma ferramenta e eles estão listados na Tabela 8. 

Ao todo, foram apresentadas 68 ferramentas. 

Tabela 7 – Trabalhos que apresentam mais de uma ferramenta. 

Trabalho Ferramentas 

Online Materials for Teaching Japanese 'Hiragana software' e 'Katakana software' 

College Students’ Responses to Kanakun and Kantaro ‘Kanakun’ e ‘Kantaro’ 

Sustaining motivation for Japanese kanji learning: Can 

digital games help? 

‘Kanji Character Selection game’, ‘Kanji Character 

Writing game’ e ‘Kanji Listening and Reading game’ 

The Effectiveness of Computer-Assisted Metalinguistic 

Instruction: A Case Study in Japanese 

‘Ferramenta para ensino de partículas com base no 

exercício de preencher lacunas que responde ao erro 

com a tradução em inglês da frase’ e ‘Ferramenta para 

ensino de partículas com base no exercício de preencher 

lacunas que responde ao erro com descrição gramatical’ 

 

Tabela 8 – Trabalhos que apresentam a mesma ferramenta. 

Ferramentas Trabalhos 

Nihongo-CALI COMPUTER VS. WORKBOOK INSTRUCTION IN 

SECOND LANGUAGE ACQUISITION 

Intelligent Computer Feedback for Second Language 

Instruction 

Dispositivo para aprender kanji através de histórias 

mnemônicas usando áudio fieot em um COWON iAudio 

X5 audio recorder 

Story-based CALL for Japanese Kanji Characters: A 

Study on Student Learning Motivation 

A multi-modal mobile device for learning Japanese kanji 

characters through mnemonic stories 

SCROLL Boosting up JSL learners outside-class learning time 

with learning log system 

Japanese Onomatopoeia Learning Support for 

International Students Using SCROLL 
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Ubiquitous Learning Analytics Using Learning Logs 

CALLJ A Japanese CALL system based on dynamic question 

generation and error prediction for ASR 

Computer Assisted Language Learning system based on 

dynamic question generation and error prediction for 

automatic speech recognition 

Evaluating and optimizing Japanese tutor system 

featuring dynamic question generation and interactive 

guidance 

PROTOTYPING A CALL SYSTEM FOR STUDENTS 

OF JAPANESE USING DYNAMIC DIAGRAM 

GENERATION AND INTERACTIVE HINTS 

3.3.1.1. Distribuição Anual 

A distribuição de estudos primários publicados ao longo dos anos pode ser vista na Fig. 5. Os 

primeiros resultados de pesquisa foram publicados em 1993 e os mais recentes em 2016, o que 

significa que o estudo da língua japonesa através de ferramentas tecnológicas é um assunto 

explorado por no mínimo 23 anos de pesquisa. De acordo com os estudos primários 

selecionados para esta revisão, O primeiro crescimento de interesse no assunto aparece no 

período de 2006 até 2009 (24,33%). Como em 2015, pode-se perceber a maior quantidade de 

estudos primários de todo o intervalo considerado nesta revisão sistemática (11,15%) e uma parte 

substancial dos estudos (20,28%) foi publicado em um período de 4 anos antes deste estudo ser 

conduzido (2013), há uma probabilidade maior dos resultados destes estudos ser relevante, 

elevando o potencial valor obtido nesta revisão sistemática. 

 
Fig. 5 – Distribuição anual dos estudos. 
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3.3.1.2. Fontes de Publicação e Bibliotecas Digitais 

Em relação as fontes de publicação, a Fig. 6 mostra a quantidade de trabalhos achados para cada 

fonte, porém apenas para as fontes de no mínimo dois trabalhos encontrados. Uma lista 

completa de todas as fontes de publicação, significado de suas siglas e seus respectivos trabalhos 

está apresentada no Apêndice E. A Fig. 6 com fontes de dois ou mais trabalhos mostra que a 

conferência ICCE contou com 6 trabalhos, que foi  o maior número de publicações (8.33%) 

dentre todas as fontes. Em seguida, vieram os periódicos CALICO journal, Computers & 

Education Speech Communication e JALT CALL journal, que contaram com 3 trabalhos cada 

um (4.16%). Ao todo, os trabalhos fizeram parte de 52 fontes de publicação diferentes. Existiram 

40 fontes com apenas um estudo primário publicado, 7 com apenas dois trabalhos e 4 com 

apenas três estudos publicados. Isso significa que os resultados importantes da literatura sobre o 

estudo de japonês através de ferramentas computacionais estão distribuídos em diferentes fontes 

de publicação. 

 
Fig. 6 – Distribuição de estudos para fontes de publicação com mais de um estudo. 

 

A Tabela 9 mostra a distribuição dos estudos nas diferentes bibliotecas digitais utilizadas. A 

primeira coluna indica a quantidade de estudos relevantes, i.e. que restaram após a Fase 2 do 

processo de seleção de estudos primários, encontrados em cada biblioteca e a terceira coluna 

indica o quanto (em percentual) destes estudos achados foram primários, e.g. Scopus encontrou 

130 estudos relevantes e destes, 41.53% são primários. É possível observar que a Scopus ainda 

foi a biblioteca com maior número de estudos relevantes, o que significa que ela é, dentre as três, 

a melhor base para achar trabalhos sobre o estudo da língua japonesa usando ferramentas 
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computacionais. No entanto, as bibliotecas digitais Google Scholar e Scopus podem ser 

consideradas as mais precisas bases em termos de estudos achados que sejam primários, pois 

dentre os estudos  achados, um percentual de no mínimo 41% foi primário. A Web of Science 

contou com  pelo menos 25% dos estudos relevantes sendo primários, o que não é tanto quanto 

as outras bases, mas ainda sim indica que aproximadamente ¼ dos estudos encontrados foram 

primários. O fato de que em todos os casos o percentual de estudos achados serem primários ter 

sido abaixo de 50% aconteceu devido ao rigor imposto nos critérios de inclusão e exclusão e na 

checklist de qualidade. 

A segunda coluna da tabela indica a quantidade de estudos primários encontrados em cada 

biblioteca digital e a quarta coluna mostra, considerando os 71 estudos primários encontrados, o 

quanto destes estudos foram encontrados em cada biblioteca, e.g. como foram encontrados 71 

estudos primários e 54 foram da Scopus, então através da Scopus foram encontrados 76.05% dos 

estudos primários. Através dos dados dessa coluna é possível perceber que a Scopus foi a 

biblioteca que mais contribuiu para os resultados deste estudo, visto que ela conteve 76.05% dos 

trabalhos primários achados. 

Tabela 9 – Distribuição dos estudos em diferentes bibliotecas digitais. 

Biblioteca digital Estudos 

relevantes 

encontrados 

Estudos primários 

encontrados 

% de estudos 

achados que são 

primários 

% em TODOS os 

estudos primários 

Google Scholar 17 7 41.17 9.85 

Scopus 130 54 41.53 76.05 

Web of Science 39 10 25.64 14.08 

 

3.3.1.3. Métodos de Pesquisa 

Segundo o trabalho de Ali, Babar, Chen e Stol [45], é importante que um estudo empírico siga 

um método de pesquisa bem definido para garantir a confiabilidade e validade dos resultados, 

mas até então nenhum levantamento foi feito para saber se os estudos sobre o uso de tecnologias 

para o exercício de japonês utilizam métodos de pesquisa. A Tabela 10 informa quais os métodos 

usados em cada um dos trabalhos revisados, bem como  percentual de uso para cada método 

considerando todos os trabalhos primários. Como pode-se perceber, em 13 dos 71 trabalhos 

(18.3%) não foi possível identificar o método de pesquisa usado por falta de detalhes. Também é 

evidente que, considerando o escopo deste trabalho, o método de pesquisa mais usado por 

estudos sobre ferramentas computacionais para o estudo de japonês é o estudo de caso, que 

esteve presente em 15 trabalhos (21.12%). No entanto, a diferença da quantidade de estudos não 

é tão grande em relação ao experimento controlado e o experimento de comparação, que estavam 

presentes em 13 pesquisas (18.3%). 
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Tabela 10 – Métodos de pesquisa relatados. 

Método Número de trabalhos que 

a usaram 

Percentual de trabalhos 

que usaram 

Estudo de caso 15 21.12 

Não mencionado 13 18.3 

Experimento 

controlado 

13 18.3 

Experimento de 

comparação 

13 18.3 

Teste experimental 9 12.67 

Experimento de 

viabilidade 

7 9.85 

Survey de pesquisa 

de opinião 

2 2.81 

Experimento de 

campo 

1 0.14 

Pesquisa-ação 1 0.14 

3.3.1.4. Métodos de Análise dos Dados 

Sabe-se que trabalhos acadêmicos sobre ferramentas computacionais para estudo de japonês 

normalmente usam algum método de pesquisa, mas não se sabe ao certo quais os métodos de 

análise de dados normalmente utilizados em trabalhos sobre o assunto. Um levantamento dos 

métodos de análise de dados usados nos trabalhos primários pode ser visto na Tabela 11. É 

importante mencionar que todos os métodos de análise estão associados aos métodos de coleta 

de dados utilizados antes da análise. Através dos dados da tabela, é possível perceber que a 

maioria dos trabalhos analisou dados através de uma análise de média aritmética sobre 

questionário (35.21%), seguido de análise de dados coletados em log de atividades (14.08%) e 

análise de desvio padrão sobre questionário (11.26%). Uma parte dos trabalhos não informou 

qual o método de análise utilizado ou não possuiu análise de dados (21.12%). 

Tabela 11 – Métodos de análise de dados usados. 

Método de análise de dados Trabalhos 

Análise de média aritmética sobre questionário 25 

N/I 15 

Análise de dados coletados em log de atividades 10 

Análise de desvio padrão sobre questionário 8 

Análise de média aritmética sobre pós-teste 6 

Análise de média aritmética sobre pré-teste 5 

Análise de dados coletados em questionário 5 

Análise de desvio padrão sobre pós-teste 4 

Análise de percentual sobre questionário 4 

Análise de percentual sobre log de atividades 4 

Análise de desvio padrão sobre pré-teste 3 

Teste t bicaudal sobre desempenho de grupos distintos no pré-teste 3 
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Análise de desvio padrão sobre log de atividades 3 

Análise de média aritmética sobre log de atividades 3 

Análise de dados coletados em entrevista 3 

Análise dos aspectos observados durante o experimento 3 

Teste t bicaudal sobre desempenho de grupos distintos no pós-teste 2 

Teste t sobre desempenho de grupos distintos no log de atividades 2 

Teste t sobre desempenho de grupos distintos no pós-teste 2 

Teste t sobre preferências de grupos distintos em questionário 2 

Teste t de amostras pareadas sobre desempenho de grupos distintos no pré e pós-teste 1 

Análise de fatores sobre itens de questionário 1 

Teste t não pareado sobre as idades dos participantes 1 

Teste t sobre pré e pós-teste 1 

Análise de mediana sobre entrevista 1 

Teste t sobre questionário 1 

Teste t de amostras pareadas sobre desempenho de grupos distintos no teste de retenção 1 

Wilcoxon signed-rank test sobre pré e pós-testes 1 

Análise de dados coletados em pós-teste 1 

ANOVA sobre desempenho de grupos distintos no log de atividades 1 

Teste dos sinais (Sign test) sobre pré e pós-teste 1 

ANOVA sobre frequência de palavras no pré e pós-teste 1 

Análise de mediana sobre pré e pós-teste 1 

ANOVA sobre questionário 1 

Teste t de amostras pareadas sobre desempenho de grupos distintos no primeiro e segundo teste de 

compreensão 

1 

Gráfico de dispersão sobre dados coletados sobre log de atividades 1 

Teste t de amostras pareadas sobre desempenho de grupos distintos no teste oral 1 

Histograma sobre desempenho de grupos distintos no log de atividades 1 

Análise de dados coletados em pré e pós-teste 1 

MANOVA sobre desempenho de grupos distintos no questionário 1 

Teste t sobre desempenho de grupos distintos no pré-teste 1 

Análise de itens sobre perguntas de questionário 1 

Scree plot sobre questionário 1 

ANCOVA sobre desempenho de grupos distintos no pré e pós-teste 1 

Teste t unicaudal sobre desempenho de grupos distintos no log de atividades 1 

ANOVA sobre dados de pré e pós-teste 1 

Análise de componentes principais (ACP) sobre questionário 1 

ANOVA sobre desempenho de grupos distintos em pré e pós-teste 1 

 

Como a análise de média aritmética sobre questionário foi o método de análise mais 

encontrado em trabalhos acadêmicos sobre o tema e a análise de desvio padrão sobre 

questionário foi o terceiro método mais utilizado, pesquisadores do assunto, em sua maioria, 

preferem demonstrar seus resultados através de uma análise quantitativa de dados. Além disso, 

também é possível concluir através da leitura da tabela que os pesquisadores normalmente 

utilizam questionários como método de coleta de dados. Isso acontece porque como o método 

de pesquisa mais usado é o experimento controlado, o questionário é um método bastante eficaz 

para coletar dados de grandes amostras e ideal para uso em experimentos controlados.  
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3.3.2 Identificar e Analisar o uso de TICs para Apoiar o Ensino da Língua 

Japonesa (O1) 

3.3.2.1. Resultados 

O propósito dessa questão de pesquisa é identificar as características e inovações tecnológicas 

que estão presentes nas ferramentas computacionais para o ensino da língua japonesa.  

A partir de uma análise do framework analítico usado no trabalho de Kim e Kwon [43], 

foi possível definir todas as características tecnológicas, que são características presentes em 

aplicações para ensino da língua. Apesar do framework analítico analisado ter como objetivo a 

análise de aplicações para dispositivos móveis, as características tecnológicas obtidos através dele 

não servem apenas para dispositivos móveis, podendo estar presentes em qualquer ferramenta de 

estudo de japonês. Já as tecnologias envolvem os tipos de softwares e hardwares usados para o 

aprendizado de línguas estrangeiras sintetizados no trabalho de Golonka, Bowles, Frank,  

Richardson e Freynik [44]. A análise destes dois aspectos em todos os trabalhos primários 

permitirá um levantamento de como os recursos tecnológicos vêm sendo aproveitados para o 

ensino da língua. 

A Fig. 7 indica quantas ferramentas apresentaram cada tecnologia. As tecnologias mais 

usadas são “Verificador de gramática” e “Outros dispositivos móveis ou PDA” (ambos com 

13.23% das ferramentas usando-as). Existiram muitos estudos primários deste estudo em que as 

tecnologias utilizadas na ferramenta analisada não eram informadas ou a ferramenta não 

apresentava nenhuma das tecnologias levantadas em no trabalho de Golonka, Bowles, Frank,  

Richardson e Freynik [44] (29.41%). Estes últimos foram classificados na categoria “N/I”, sigla 

para “Não Informado”. 

 
Fig. 7 – Tecnologias relacionadas as ferramentas dos estudos primários. 
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É possível analisar quantas ferramentas apresentaram cada característica tecnológica através 

da Fig. 8. Percebe-se  que “reconhecimento de fala e texto” é a característica tecnológica mais 

usada (35.29%). Uma grande quantidade de estudos primários não informou as características 

tecnológicas usadas pela ferramenta analisada ou a ferramenta não apresentava nenhuma das 

características levantadas no trabalho de Kim e Kwon [43] (38.23%). 

 

 
Fig. 8 – Características tecnológicas usadas nas ferramentas dos estudos primários. 

 

Outro tópico relacionado ao uso de TICs para o ensino de japonês são as inovações em 

relação a metodologia usada no estudo em casa ou sala de aula que ferramentas computacionais 

trazem. Através de um levantamento destas inovações, é possível descobrir de que forma o uso 

de ferramentas computacionais pode ser benéfico para o estudo da língua. Neste estudo, além de 

levantar várias possíveis inovações, foram coletados quantos estudos primários da literatura 

apresentaram estas inovações. A lista das inovações, bem como a quantidade de ferramentas que 

apresentaram estas inovações está presente na Tabela 12. A inovação presente no maior número 

de ferramentas é “ensino através de jogo” (16.17%), seguido de “fornecer materiais 

personalizados para um estudante dependendo do rítmo de estudo dele ou 

interesse/conhecimento” (14.70%). 

Tabela 12 – Inovações e quantas ferramentas as apresentaram. 

Inovações em relação ao estudo em casa ou na sala de aula Ferramentas 

Ensino através de jogo 11 

Fornecer materiais personalizados para um estudante dependendo do rítmo de estudo dele ou 

interesse/conhecimento 

10 

N/I 9 

Auto-avaliação rápida de escrita com dicas para melhorar ou apenas informando o motivo de 

estar gramaticalmente incorreta a escrita 

9 

Uso de glosses inteligentes apontando informações relevantes em textos 7 

Simular cenários para exercício de conversação em japonês 6 

Poder se comunicar com japoneses nativos 4 
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Obtenção de amplo conteúdo para estudo da língua japonesa na web 4 

Ensinar escrita de caracteres (kanji e romaji) através de exemplos 4 

Auto-avaliação de pronúncia em estudos por conta própria 3 

Discussão aberta com professores e alunos para tirar dúvidas de forma assíncrona 3 

Criação de histórias mnemônicas para lembrar melhor de kanji 2 

Acesso a muito conteúdo de ensino de japonês de forma rápida 2 

Ensino de caracteres japoneses através do uso deles em seu real contexto 2 

Ensino de japonês avançado usado em textos de faculdades 2 

Geração automática de questões através de alguma metodologia própria da ferramenta 1 

Aprender kanji através de apenas áudio 1 

Mostrar informações sobre correção de um texto em japonês feita por um professor de forma 

mais limpa que na vida real 

1 

Disponibilizar sinônimos e antônimos para aprendizado de vocabulário 1 

Tradução automática de fala em japonês 1 

Dar instruções de como aprender partículas usando figuras 1 

Uso de romaji para ensino de vocabulário de nível iniciante 1 

Ensino de pronúncia através de recursos gráficos 1 

Professor pode rever ordem dos traços que alunos fizeram para escrever kanji e dar melhor 

feedback 

1 

 

3.3.2.2. Análise e Discussão 

Atualmente, existem muitas ferramentas para o ensino da língua japonesa que utilizam a 

tecnologia  verificador de gramática. Um verificador de gramática é capaz de ler textos ou 

respostas discussivas que os estudantes fornecem a ferramenta e analisar quais os erros de 

sintaxe, gramática e concordância. É uma tecnologia que dá uma grande liberdade de escrita ao 

usuário e, portanto, muito benéfica para o ensino de gramática e exercício da escrita na língua 

japonesa. O potencial de ferramentas que dão maior liberdade de escrita aos usuários em relação 

a aquelas que restringem as respostas dos usuários já foi verificado em um estudo passado [46], 

que mostrou grandes benefícios para a abordagem da liberdade de escrita. 

Visto que o verificador de gramática é uma das tecnologias mais usadas, é inevitável que 

uma das características tecnológicas mais presentes em ferramentas computacionais para o ensino 

de japonês é o reconhecimento de texto. Afinal, para que um sistema informe erros de gramática, 

é preciso que ele seja capaz de reconhecer textos fornecidos pelo usuário para fazer a comparação 

com as regras gramaticais japonesas. No entanto, o reconhecimento de fala também é uma 

característica bastante encontrada nas ferramentas de ensino da língua e isso acontece porque os 

desenvolvedores de programas para exercício de fala normalmente objetivam dar maior liberdade 

aos usuários para exercitarem as pronúncias e frases que quiserem, mas para isso é preciso que o 

software seja capaz de reconhecer falas dos usuários. Alguns trabalhos primários 

([8][47][48][49][50]) apresentaram reconhecimento de fala e em todos eles foi percebido o uso de 

Automatic Speech Recognition (ASR), uma tecnologia onde softwares transcrevem discursos 
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orais dos usuários em texto legível em tempo real.. Porém, essa tecnologia não é essencial para 

programas com reconhecimento de fala, como mostra a ferramenta do trabalho de Kawai e 

Hirose [51], que apenas mede a duração fonética das palavras pronunciadas pelos usuários e 

compara com a real duração em japonês para exercitar pronúncia.  

Outra tecnologia muito encontrada nos estudos primários foi o uso de dispositivos 

móveis. O intenso desenvolvimento de softwares para estes dispositivos é justificado por grandes 

benefícios que estes equipamentos trazem como o aprendizado ubíquo (i.e. possibilidade de 

estudar a qualquer hora e em qualquer lugar) que permitiu o estudo da língua mesmo para 

pessoas com grande restrições de tempo [22] e a possibilidade de fornecer materiais 

personalizados com base no ambiente como nos trabalhos de Yin et al. [52][53][54], que 

descrevem sistemas para exercício de expressões polidas japonesas onde cada usuário recebe um 

papel, o sistema localiza os usuários próximos e seus papéis e, dessa forma, sugere uma conversa 

usando a forma humilde ou honorífica dependendo se o papel do usuário é de maior classificação 

ou não (e.g. Se um usuário recebe o papel de estudante e outro usuário recebe o papel de 

professor, o estudante deve falar com o professor na forma polida honorífica, visto que 

professores têm maior classificação que alunos). É importante lembrar que os dispositivos 

móveis mencionados são aqueles diferentes de celular ou smartphone. O estudo analisou 

trabalhos de 1993 até 2016, por isso muitos trabalhos que analisaram ferramentas desenvolvidas 

para dispositivos móveis não passaram pela época da popularização do smartphone (i.e. 

surgimento do iPhone em 2007 e dos smartphones com plataforma Android em 2008) e, por 

isso, decidiram utilizar PDAs ou dispositivos próprios.  

A inovação em relação a metodologia usada no estudo em casa ou na sala de aula que 

apareceu em mais ferramentas é ensino através de jogo, que engloba tanto os softwares que são 

jogos como aqueles que apenas apresentam gamificação, ou seja, o uso de elementos de jogos em 

um contexto que não é um jogo [55]. A justificativa para esta inovação ser a mais presente nas 

ferramentas encontradas  é devido ao fato de ser uma inovação bastante conhecida, com 

trabalhos da literatura informando os benefícios que esse formato traz e comprovando-os através 

de experimentos, como o aumento da motivação e o engajamento dos estudantes para estudar a 

língua, comprovado através de testes com usuários nos estudos de Inoue [56], Marciano, de 

Oliveira, de Menezes, de Miranda e de Miranda [55] e Nesbitt e Müller [57]. Além disso, o uso de 

jogos combate um problema apresentado por estudantes da língua japonesa: a falta de motivação 

para aprender a língua, visto que jogos trazem um aspecto lúdico para a árdua tarefa de estudar a 

complexa língua japonesa.  

Outra inovação muito presente nos estudos é fornecer materiais personalizados para um 

estudante dependendo do rítmo de estudo dele ou interesse/conhecimento. Muitas ferramentas 

trazem esta inovação de formas bem diferentes, como a apresentada no estudo de Li, Ogata, 

Hashimoto e Yano [58], que permite que o usuário escolha quais assuntos ele deseja aprender e 

ajusta o nível de dificuldade do conteúdo de acordo com a proficiência dele, e os estudos de 
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Uosaki, Matsushita e Suzuki [59], Uosaki, Ogata e Lkhagvasuren [60], e Ogata, Liu, e Mouri [61], 

que apresentam uma ferramenta que cria questionários através de palavras e regras gramaticais 

fornecidas pelos próprios usuários. O grande benefício que essa inovação traz e que justifica 

tantas ferramentas apresentá-la é que ao permitir que o usuário tenho material personalizado para 

seu estudo, estas ferramentas resolvem alguns problemas no estudo da língua japonesa como a 

falta de motivação dos estudantes por não ter materiais com assuntos que eles queiram estudar 

(e.g. no estudo de Kato [62], o problema apresentado era que os estudantes queriam ter 

conhecimento suficiente para ler artigos acadêmicos de suas áreas específicas, mas os professores 

não têm conhecimento específico da língua para conseguir explorar todas as áreas de artigos 

acadêmicos em japonês) e o estudo não personalizado encontrado nas salas de aula, onde um 

estudante têm de seguir o mesmo rítmo de estudo de seus colegas e isso pode prejudicá-lo (e.g. 

ele gostaria de ter mais aulas sobre kanji que hiragana, pois não apresenta dificuldades neste 

último alfabeto, porém como o professor percebe que muitos alunos de sua classe têm problemas 

com hiragana, ele dá mais aulas sobre hiragana que kanji e isso prejudica o estudante). 

3.3.3 Considerando as TICs, Quais Conteúdos são Exercitados  do Ensino 

de Japonês? (O2) 

3.3.3.1. Resultados 

O propósito dessa questão de pesquisa é identificar todos os aspectos relacionados ao ensino da 

língua proporcionados por ferramentas computacionais para o ensino da língua japonesa.  

As habilidades linguísticas são habilidades básicas que nos permitem agir socialmente no 

uso de uma língua e estão sintetizadas no trabalho de Kim e Kwon [43]. Em um nível mais 

interno que as habilidades, os focos linguísticos indicam tópicos de estudo de uma língua 

estrangeira que devem ser exercitados para o pleno conhecimento da língua e que estão 

relacionados as habilidades. Os focos linguísticos também foram sintetizados no trabalho de Kim 

e Kwon [43]. Um levantamento a partir da análise destes dois tópicos nos trabalhos primários 

permitirá uma definição mais aprofundada de quais habilidades na língua japonesa estão sendo 

exercitadas por ferramentas computacionais que ensinam japonês.   

O foco linguístico alfabeto não foi extraído do trabalho de Kim & Kwon, visto que o 

trabalho não descreveu focos específicos para a língua japonesa. Em japonês, diferentemente de 

outras línguas, existe necessidade de aprender os caracteres do alfabeto individuais, visto que eles 

são muito diferentes do alfabeto romano e possuem uma maior representação gráfica (e.g. cada 

kanji possui uma ordem dos traços associada e muitos deles têm origem em figuras). Por isso, 

muitas ferramentas para estudo da língua tem como objetivo ensinar ou exercitar apenas os 

caracteres individuais, sem sua utilização em frases ou em vocabulário. Para estas ferramentas, os 
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focos linguísticos não deveriam ser vocabulário ou gramática, mas sim um foco específico da 

língua japonesa: alfabeto. 

A Fig. 9 mostra as habilidades linguísticas exercitadas pelas ferramentas presentes nos 

estudos primários. Segundo a figura, a habilidade mais exercitada pelas ferramentas de ensino de 

japonês é escrever (51.47%), seguido de ler (48.52%). Há uma grande diferença da quantidade de 

ferramentas que exercitaram estas duas habilidades e as que exercitaram falar e ouvir. Apenas 

17.64% das ferramentas exercitaram falar e 10.29% ouvir. Em nenhum trabalho da literatura foi 

impossível identificar as habilidades linguísticas exercitadas pelas ferramentas apresentadas. 

 
Fig. 9 – Habilidades linguísticas exercitadas nas ferramentas dos estudos primários. 

 

É possível perceber quantas ferramentas exercitaram cada um dos focos linguísticos através 

da Fig. 10. Segundo a figura, 28 ferramentas exercitam gramática (41.17%), tornando-o o foco 

mais exercitado segundo os estudos primários. Vocabulário é o segundo foco linguístico mais 

exercitado (38.23%), seguido de alfabeto (35.29%) e ortografia (29.41%). Pronúncia e discurso 

são bem menos exercitados que os quatro últimos focos, sendo pronúncia exercitada apenas por 

14 ferramentas (20.58%) e discurso por apenas 9 (13.23%). Não foi possível descobrir o foco 

linguístico de apenas uma ferramenta, a descrita no trabalho de Ogata et al. [63]. 
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Fig. 10 – Focos linguísticos exercitados nas ferramentas dos estudos primários. 

 

Visto que gramática é um foco linguístico bem abrangente que envolve vários assuntos, foi 

feito um levantamento dos respectivos assuntos da gramática exercitados nas 26 ferramentas que 

exercitam esse foco linguístico encontradas em trabalhos primários. Analisando o resultado deste 

levantamento na Fig. 11, é possível perceber que os assuntos mais exercitados são partículas 

(13.23%) e formas gramaticais (11.76%). Além disso, três ferramentas podem ser usadas para 

estudar qualquer assunto da gramática: duas delas porque apresentam um tipo de fórum onde é 

possível tirar dúvidas em relação à gramática japonesa e na outra os alunos podem inserir 

qualquer tipo de conteúdo na ferramenta para revisão futura. Por fim, em duas ferramentas não 

foi possível definir o assunto exercitado, embora os autores dos trabalhos relacionados informem 

que elas servem para exercício da gramática japonesa. 

 
Fig. 11 – Assuntos das ferramentas que exercitam gramática nos estudos primários. 

 

Outros aspectos relacionado aos conteúdos exercitados pelos TICs são alfabeto e nível de 

conteúdo exercitado. Como os possíveis valores para estes dois tópicos são específicos da língua 
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japonesa (e.g. em alfabetos temos hiragana, katakana, kanji e romaji, caracteres apenas usados no 

estudo de japonês), um levantamento destes dois sobre os estudos primários fornecerá 

informações mais específicas sobre os conteúdos da língua japonesa que estão sendo exercitados 

pelas ferramentas computacionais.  

Através de uma análise da Fig. 12, percebe-se que o alfabeto mais exercitado é o kanji 

(66.17%), seguido do hiragana (55.88%). Um pouco distante destes dois temos o katakana, com 

apenas 22 ferramentas exercitando-o (32.35%). Também percebe-se  que em apenas uma 

pequena porção dos trabalhos não foi possível identificar o alfabeto exercitado (10.29%). Por 

fim, há poucas ferramentas do estudo que exercitaram o alfabeto dos romaji (7.35%). 

 
Fig. 12 – Alfabetos exercitados nas ferramentas dos estudos primários. 

 

Após serem coletados dados sobre as habilidades linguísticas e alfabetos exercitados nas 

ferramentas apresentadas por trabalhos primários, foi realizada uma análise do cruzamento destes 

dois dados. Através desta análise, seria possível identificar quais as habilidades linguísticas mais e 

menos exercitadas para cada alfabeto da língua segundo as ferramentas dos estudos primários. A 

Fig. 13 mostra essa análise cruzada dos dados. Segundo ela, a escrita de kanji é a combinação 

mais exercitada (27 ferramentas), seguida da leitura de hiragana (22 ferramentas), que é maior que 

a leitura de kanji mas a diferença é de apenas uma unidade. Katakana não supera hiragana em 

nenhuma das habilidades linguísticas e romaji é o alfabeto menos exercitado em qualquer 

habilidade. Por fim, é importante informar que as habilidades ouvir e falar normalmente não 

estão associadas a alfabetos específicos da língua, pois não importa se um texto está em hiragana, 

katakana ou kanji, a pronúncia é a mesma. Logo, estas habilidades linguísticas foram 

desconsideradas neste cruzamento. 
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Fig. 13 – Análise cruzada dos alfabetos e habilidades linguísticas exercitadas nas ferramentas dos 

estudos primários. 

 

Com a intenção de identificar quais os focos linguísticos mais e menos exercitados para 

cada alfabeto da língua, foi feita uma análise do cruzamento de dados entre foco linguísticos e 

alfabetos exercitados nas ferramentas dos trabalhos primários. A Fig. 14 mostra essa análise, onde 

é possível perceber que o ensino de gramática através de hiragana é a combinação mais exercitada 

(25 ferramentas), seguido do ensino de vocabulário e gramática através de kanji (ambos com 19 

ferramentas). Katakana não supera hiragana em nenhuma dos focos e romaji é o alfabeto menos 

exercitado em qualquer foco. Além disso, kanji supera hiragana em todos os focos linguísticos 

com exceção do empate em discurso e do foco gramática. Por fim, não importa qual o alfabeto, 

gramática é sempre o foco mais exercitado, mas a diferença entre ele e vocabulário nunca é tão 

forte, com exceção do alfabeto hiragana. 

 
Fig. 14 – Análise cruzada dos alfabetos e focos linguísticos exercitados nas ferramentas dos estudos 

primários. 

 



59  
 

Capítulo 3: Revisão de Literatura 

Normalmente um trabalho da literatura que analisa uma ferramenta computacional para o 

estudo de japonês informa qual o alfabeto, habilidade linguística ou foco linguístico exercitado, 

mas estas informações são genéricas demais para deduzir qual o conteúdo da literatura japonesa 

que será aprendido através da ferramenta, e.g. se uma ferramenta diz que ensina a escrita de kanji, 

fica difícil de saber quais são os kanji ensinados sem que informações adicionais sobre o nível de 

conteúdo exercitado sejam informadas no trabalho, visto que existe um grande número de kanji e 

é improvável que em uma única ferramenta seja possível aprender todos eles. Portanto, para 

conhecer o quanto da literatura japonesa uma ferramenta conseguiu exercitar, é importante que 

um trabalho informe quais os níveis de conteúdo que sua ferramenta ensina. Um levantamento 

dos níveis de conteúdo exercitados nas ferramentas dos estudos primários foi realizado com a 

intenção de conhecer o quanto do conteúdo de japonês já pode ser exercitado com tecnologia e 

se os pesquisadores estão deixando claro em seus trabalhos o conteúdo que suas ferramentas 

exercitam. 

Analisando a Fig. 15, percebe-se que para 57 das 68 ferramentas dos estudos (83.82%) não 

foi possível identificar o nível de conteúdo exercitado, o que significa que uma grande parte dos 

trabalhos não informou quais os níveis de conteúdo exercitados em suas ferramentas. Porém, 

analisando as ferramentas cujos níveis foram possíveis de identificar, percebe-se que algumas 

delas exercitam o conteúdo do exame de proficiência da língua japonesa (JLPT), todos os 

hiragana, todos os katakana e algumas exercitam partículas usadas na língua japonesa como に, 

へ, と e で. Também existiram alguns níveis exercitados em apenas uma única ferramenta, como 

os níveis do JLPT de 4 níveis (até antes do ano 2010, a estrutura da prova consistia em 4 níveis), 

todos os níveis do Kanken7, vocabulário do livro Genki [64], dias do ano e números em kanji e 

algumas partículas. Alguns níveis de conteúdo levantados são menos específicos que outros, mas 

existem motivos para isso: “todo o vocabulário do livro GENKI” foi usado em vez de 

especificar cada vocabulário (como foi feito com as partículas) porque o livro tem 573 itens de 

vocabulário e ele não se baseia em nenhuma prova ou padrão existente na língua japonesa; 

“todos os níveis do JLPT de 4 níveis” foi descrito dessa forma ao invés de separar cada nível 

porque apenas uma ferramenta decidiu se basear na versão anterior a 2010 da prova de 

proficiência, que consistia em apenas 4 níveis em vez de 5 e a justificativa de “kanji do Kanken 

(todos os níveis)” é semelhante; e apesar de existirem níveis do exame de proficiência com os 

kanji dos dias do ano e números, “dias do ano e números em kanji” permaneceu desta forma 

porque o artigo que decidiu exercitar esse conteúdo não mencionou nenhuma ligação com o 

exame de proficiência.    

                                                 
 

 
7 O Kanji Kentei – Kanken – é um teste de aptitude em kanjis feito para japoneses nativos que consiste em 

12 níveis 
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Fig. 15 – Níveis de conteúdo das ferramentas dos estudos primários. 

 

Para apenas as ferramentas que exercitam o JLPT, foi feito um cruzamento de nível de 

conteúdo e foco linguístico para analisar o conteúdo exercitado por estas ferramentas, visto que o 

exame é um exame que abrange não só vocabulário mas outras habilidades linguísticas. Através 

de uma análise da Fig. 16, percebe-se que no geral o exercício de vocabulário ainda é o treino 

mais realizado por ferramentas que se baseiam no conteúdo da prova, seguido de gramática ou 

pronúncia e por último a ortografia. Como o nível mais baixo do exame (N5) exige que o 

estudante conheça aproximadamente 800 palavras do vocabulário japonês e aproximadamente 

103 kanji, os desenvolvedores de ferramentas para estudo para a prova veem uma necessidade 

maior em auxiliar os estudantes neste foco linguístico e é por isso que há mais ferramentas para 

exercício deste foco com o conteúdo do exame de proficiência. É importante mencionar que não 

achou-se necessário fazer o mesmo cruzamento de dados com outros níveis de conteúdo senão o 

JLPT porque os alfabetos exercitados já podem ser deduzidos apenas com os níveis: partículas 

sempre são escritas em hiragana e o livro GENKI é um livro para iniciantes que apenas apresenta 

vocabulário em hiragana e katakana. 
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Fig. 16 – Análise do cruzamento de níveis de conteúdo e focos linguísticos das ferramentas dos 

estudos primários para o estudo do JLPT. 

 

Um dado relacionado ao conteúdo oferecido por ferramentas computacionais para o 

estudo da língua japonesa é a nacionalidade do público alvo das ferramentas, ou seja, a língua 

base diferente de japonês necessária para utilizar a ferramenta. Através de um levantamento 

destas nacionalidades, será possível verificar quais as línguas privilegiadas no ensino de japonês 

através de tecnologia. Uma leitura da Fig. 17 demonstra que a língua mais usada nas ferramentas 

é inglês (61.76%) e todas as outras línguas foram usadas em poucas ferramentas: apenas 6 

ferramentas tiveram como língua base o chinês (8.82%), duas com português brasileiro e 

espanhol (2.94%) e apenas uma em malaio (1.47%). Uma grande quantidade de trabalhos 

primários não deixou claro qual a língua base necessária para usar suas ferramentas e, portanto, 

não foi possível identificar suas respectivas nacionalidades (33.82%). 

 
Fig. 17 – Nacionalidades do público alvo das ferramentas nos estudos primários. 

 



Desenvolvimento e Avaliação do Nihongo Kotoba Shiken: um Exame Computadorizado de Conhecimento da Língua Japonesa  
 

Muitos trabalhos acadêmicos exploraram metodologias de ensino de línguas estrangeiras 

reais para serem incorporadas nas ferramentas relacionadas. O uso de metodologias reais permite 

que uma ferramenta ensine utilizando um método mais confiável, pois é um método baseado na 

literatura e que pode ter sido previamente testado em sala de aula. Um levantamento  dessas 

metodologias seria útil para qualquer desenvolvedor de softwares para o exercício delínguas 

estrangeiras, visto que eles teriam um guia de quais metodologias que podem ser usadas no 

ensino da língua através de tecnologias. É importante lembrar que alguns trabalhos apresentaram 

metodologias que não são específicas para a língua japonesa, mas ainda sim elas fizeram parte do 

levantamento porque são metodologias para ensino de línguas previamente testadas e analisadas 

em trabalhos passados. Além disso, nem todo trabalho apresenta o nome da metodologia usada, 

como o trabalho de Oki, Nakayama e Shimizu [16], que apresentou um novo método onde é 

possível saber qual partícula usar com base no substantivo que vem antes dela e o verbo que vem 

depois. 

A Tabela 13 informa quais as metodologias analisadas nos trabalhos primários e 

posteriormente usadas em suas respectivas ferramentas. Percebe-se que quase nenhum trabalho 

usou a mesma metodologia que outro e 7 trabalhos apresentaram uma metodologia usada apenas 

pelo próprio estudo (58.33% dos 12 que apresentaram alguma metodologia). Neste 

levantamento, foi descoberto que uma grande quantidade de trabalhos da literatura sobre o tema 

não utiliza alguma metodologia de ensino (83.09% dos estudos primários). 

Tabela 13 – Metodologias de ensino de línguas estrangeiras exploradas nos trabalhos primários. 

Metodologias Trabalhos que usaram 

N/I 59 

Criação de histórias mnemônicas para aprender kanji 3 

Blended Learning 2 

Método de Heisig para aprender kanji onde cada kanji ou parte tem 1 significado e 

juntos formam kanji mais complexos 

1 

Novo método de ensino onde é possível saber qual partícula usar com base no 

substantivo que vem antes dela e verbo que vem depois 

1 

Letter shape recognition method 1 

Coloured cards 1 

Animated Graphical Annotation  

(AGA) 

1 

Uso de romaji  

em vez de kanas para ensinar vocabulário 

1 

Dictogloss 1 

 

Depois do levantamento das metodologias de ensino de línguas estrangeiras usadas, foi 

realizada uma análise cruzada destas metodologias e seus respectivos focos linguísticos, com a 

intenção de identificar quais os focos que podem ser exercitados através de cada metodologia de 

ensino da língua. Essa análise cruzada está presente na Tabela 14, que apresenta as metodologias, 

seus respectivos focos linguísticos exercitados e quantidade de trabalhos primários com essa 

combinação. Analisando os dados cruzados, é possível perceber que blended learning é a 
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metodologia que pode exercitar  o maior número de focos linguísticos dentre as encontradas nos 

estudos primários e criação de histórias mnemônicas para aprender kanji consegue exercitar 

alfabeto em três trabalhos diferentes. A tabela pode ser usada por desenvolvedores de 

ferramentas para ensino de línguas com a intenção de descobrir novas metodologias que podem 

ser usadas em suas ferramentas para exercitar os focos linguísticos desejados. 

Tabela 14 – Metodologias de ensino de línguas estrangeiras, seus focos linguísticos e quantidade de 

trabalhos com essa combinação. 

Metodologias de ensino de línguas estrangeiras Focos linguísticos Trabalhos 

Blended learning Alfabeto 1 

Gramática 1 

Ortografia 1 

Pronúncia 1 

Vocabulário 1 

Criação de histórias mnemônicas para aprender kanji Alfabeto 3 

Coloured cards Alfabeto 1 

Ortografia 1 

Pronúncia 1 

Uso de romaji em vez de kanas para ensinar vocabulário Pronúncia 1 

Vocabulário 1 

Letter shape recognition method Alfabeto 1 

Novo método de ensino onde é possível saber qual partícula usar com base 

no substantivo que vem antes dela e verbo que vem depois 

Gramática 1 

Método de Heisig para aprender kanji onde cada kanji ou parte tem 1 

significado e juntos formam kanji mais complexos 

Alfabeto 1 

Animated Graphical Annotation (AGA) Pronúncia 1 

Dictogloss Gramática 1 

 

Após o término do levantamento de metodologias de ensino de línguas estrangeiras e a 

associação coms eus respectivos focos linguísticos, decidiu-se fazer um levantamento dos 

métodos usados que são específicos para a língua japonesa, com a intenção de descobrir se os 

desenvolvedores de ferramentas para a língua pesquisam metodologias para serem aplicadas em 

suas ferramentas e quais metodologias podem ser usadas em tecnologias para estudoda língua 

japonesa. A partir de uma análise da Tabela 15, é possível perceber que existem ainda menos 

trabalhos que usaram metodologias específicas para japonês, visto que 63 (88.73%) trabalhos ou 

não usaram metodologia nenhuma ou não apresentaram um método específico para japonês e 

apenas 8 (11.27%) usaram metodologias de ensino de japonês. 

Tabela 15 – Metodologias de ensino de japonês exploradas nos trabalhos primários. 

Metodologias Trabalhos que usaram 

N/I ou não específicas para japonês 63 

Criação de histórias mnemônicas para aprender kanji 3 

Método de Heisig para aprender kanji onde cada kanji ou parte tem 1 significado e 

juntos formam kanji mais complexos 

1 

Novo método de ensino onde é possível saber qual partícula usar com base no 

substantivo que vem antes dela e verbo que vem depois 

1 
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Letter shape recognition method 1 

Animated Graphical Annotation  

(AGA) 

1 

Uso de romaji em vez de kanas para ensinar vocabulário 1 

 

A análise cruzada dos focos linguísticos que podem ser exercitados por estas metodologias 

de ensino de japonês podem ser vistos na Tabela 16, assim como a quantidade de trabalhos 

primários encontrados com cada combinação. A única metodologia que pode ser usada para 

exercitar mais de um foco foi o uso de romaji em vez de kanas para ensinar vocabulário, que 

pode ser usado para exercitar vocabulário e pronúncia deles. Assim como a análise cruzada das 

metodologias de ensino de línguas estrangeiras e seus focos linguísticos, os resultados desta tabela 

podem ser usados por desenvolvedores de ferramentas para ensino de línguas para descobrir 

novas metodologias que podem ser usadas em suas ferramentas para focos linguísticos 

específicos, porém, estes dados são específicos para desenvolvedores de ferramentas que ensinam 

japonês. 

Tabela 16 – Metodologias de ensino de japonês, seus focos linguísticos e quantidade de trabalhos 

com essa combinação. 

Metodologias de ensino de japonês Focos linguísticos Trabalhos 

Criação de histórias mnemônicas para aprender kanji Alfabeto 3 

Uso de romaji em vez de kanas para ensinar vocabulário Pronúncia 1 

Vocabulário 1 

Letter shape recognition method Alfabeto 1 

Novo método de ensino onde é possível saber qual partícula usar com base 

no substantivo que vem antes dela e verbo que vem depois 

Gramática 1 

Método de Heisig para aprender kanji onde cada kanji ou parte tem 1 

significado e juntos formam kanji mais complexos 

Alfabeto 1 

Animated Graphical Annotation (AGA) Pronúncia 1 

 

Outro tópico analisado neste objetivo de pesquisa são os problemas encontrados no estudo 

da língua japonesa, que são problemas que pesquisadores conseguiram identificar no estudo atual 

de japonês e que suas ferramentas foram criadas para resolvê-los. Através de um levantamento 

deles, é possível verificar quais são as dificuldades apresentadas por estudantes da língua e que já 

existiram pesquisas acadêmicas preocupadas com solucioná-las utilizando uma solução 

tecnológica. Neste estudo, foram levantados vários problemas e quantos estudos primários 

apresentaram soluções para eles. A lista dos problemas, bem como a quantidade de ferramentas 

que buscaram solucioná-los está presente na Tabela 17. O problema enfrentado pelo maior 

número de ferramentas é “Não conseguir memorizar um grande volume de conteúdo” (11.76% 

das ferramentas o enfrenta), seguido de “Não saber como pronunciar palavras japonesas que tem 

sons longos ou curtos” e “usar partículas de forma errada e não saber o motivo de estarem 

erradas” (ambos com 10.29%). Existe uma grande diversificação nos problemas que as 

ferramentas tentam resolver, pois nenhum problema foi foco de uma grande quantidade dos 

softwares descritos nos estudos primários (no máximo, o problema mais mencionado estava em 
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11.76% das ferramentas). Além disso, o número de ferramentas que não foram criadas visando 

problema nenhum da língua japonesa também não foi muito grande (25% das ferramentas).  

Tabela 17 – Problemas do estudo de japonês enfrentados por ferramentas dos estudos primários. 

Problema Quantas ferramentas o 

enfrentaram 

N/I 17 

Não conseguir memorizar um grande volume de conteúdo 8 

Não saber como pronunciar palavras japonesas que tem sons longos ou curtos 7 

Usar partículas de forma errada e não saber o motivo de estarem erradas 7 

Não conseguir estudo suficiente apenas com tempo na sala de aula 5 

Não se sentir motivado para estudar japonês 4 

Não saber como escrever caracteres japoneses com pincel ou caneta 4 

Não entender/saber como usar expressões polidas 3 

Não saber ler qualquer caractere japonês senão romaji 3 

Não ter muito tempo para participar de aulas de japonês 2 

Não ter material personalizado para seu nível de conhecimento ou interesses 2 

Não entender/saber como usar onomatopéias ou expressões onomatopéicas 2 

Não conseguir lembrar de todas as regras gramaticais ou não conseguir relacioná-las 2 

Não saber diferenciar palavras de sons ou caracteres semelhantes 2 

Usar palavras ou caracteres errados ao construir frases 1 

Não saber por onde começar a estudar japonês 1 

Não conseguir manter uma conversação com nativo japonês 1 

Não ter muito material para aprender japonês avançado 1 

Não saber quais conectivos usar para unir sentenças de mesmo raciocínio 1 

 

Por fim, foi realizado um cruzamento de dados entre os problemas no estudo de japonês e 

as características tecnológicas das ferramentas usadas para resolvê-los, com a intenção de 

descobrir quais as inovações tecnológicas que os desenvolvedores usam para enfrentar problemas 

do estudo da língua japonesa. A Fig. 18 mostra que o reconhecimento de fala e texto e a gravação 

de voz são características muito presente em ferramentas que buscam resolver os problemas de 

pronúncia dos estudantes. O reconhecimento de fala e texto também é comumente usado para 

auxiliar no aprendizado de expressões polidas. Os jogos são geralmente usados para resolver o 

problema da falta de motivação no estudo da língua, que foi o único problema resolvido por 

ferramentas com gamificação. Apesar de algumas características tecnológicas estarem presentes 

em mais de uma ferramenta que resolve o mesmo problema, também existiram muitas 

características usadas apenas uma ferramenta para resolver um único problema (e.g. apenas uma 

ferramenta usou reconhecimento de fala e texto para resolver a falta de conhecimento em 

onomatopéias e expressões onomatopéicas). Isso pode não demonstrar um padrão quanto ao uso 

de características para resolver problemas, mas mostra quais características podem ser usadas para 

resolver os problemas. 
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Fig. 18 – Análise cruzada de problemas do estudo da língua japonesa e características tecnológicas 

encontradas em ferramentas que os solucionam. 

3.3.3.2. Análise e Discussão 

Existem muitas dificuldades no aprendizado da escrita japonesa (e.g. os alfabetos principais da 

língua, regras gramaticais exclusivas). Devido a essas dificuldades, uma das habilidades linguísticas 

mais exercitadas nas ferramentas computacionais para aprender japonês é a escrita, que conta 

com 35 ferramentas encontradas nos estudos primários para seu exercício.  

Outra habilidade tão exercitada quanto a escrita é a leitura e isso acontece porque aprender 

a ler textos em japonês também apresenta muitas dificuldades, como o reconhecimento dos kanji. 

Para exercitar a leitura, cerca de 34 ferramentas encontradas nos estudos primários podem 

auxiliar os estudantes de diversas formas diferentes, como a proposta por Zhang e Takuma [65], 

que permite gerar questões para exercício da leitura de kanji a partir de textos encontrados na 

rede ou a proposta no trabalho de Chung, Nagai, e Rodrigo [66] que permite o exercício de 

partículas em japonês através de questões objetivas e faz análise da resposta do usuário 

informando se está gramaticalmente correta e explicando a forma gramatical correta caso não 

esteja. 

Visto que leitura e escrita são as habilidades linguísticas mais exercitadas por ferramentas 

para estudo de japonês, é provável que os focos linguísticos mais explorados estivessem 
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diretamente ligados a elas. Segundo o levantamento realizado neste estudo, esse fenômeno 

acontece, pois os focos linguísticos mais exercitados são ortografia (diretamente ligada a escrita), 

gramática, alfabeto e vocabulário (ligados a leitura e escrita). É importante mencionar que nesse 

estudo, ortografia está relacionada ao aprendizado do formato de escrita dos caracteres e a 

produção textual, vocabulário está relacionado ao aprendizado de palavras individuais da língua, 

alfabeto engloba o de significado de caracteres individuais como os kanji e gramática é referente 

as regras gramaticais e padrões de sentença. O motivo para a maioria das ferramentas exercitar 

esses quatro focos linguísticos é porque no exercício destes focos são encontradas muitas 

dificuldades e, por isso, os desenvolvedores buscam amenizar estas dificuldades através de 

tecnologia.  

O assunto mais encontrado em ferramentas para exercício de gramática é partículas e isso 

acontece porque o estudo de partículas japonesas apresentam grandes dificuldades, assim como 

discutido na Seção 2.1 deste trabalho. Apesar de difícil, o  estudo deste assunto é importante e, 

por isso, muitos desenvolvedores de ferramentas computacionais decidiram ensinar este assunto 

dentre os vários outros presentes na gramática japonesa. Em segundo lugar, o assunto mais 

exercitado são as formas gramaticais, que englobam vários outros assuntos da gramática como 

formas verbais, formas potenciais, estruturas usadas para fazer ordens e pedidos, comparação 

entre dois ou mais elementos e entre outros. O extenso conjunto de subconteúdos presentes nas 

formas gramaticais justifica o extensivo número de ferramentas computacionais para o exercício 

deste conteúdo. 

Sabendo que o kanji é um dos alfabetos da língua japonesa mais difíceis de aprender, mas é 

essencial para a leitura de textos de origem japonesa, faz sentido kanji ser um dos alfabetos mais 

exercitados por tecnologias para aprendizado de japonês (63.38% das ferramentas encontradas 

nos estudos primários exercitavam esse alfabeto). 

A escrita e a leitura são as habilidades mais exercitadas e kanji é o alfabeto mais estudado 

segundo os levantamentos individuais destes dados. Porém, um novo levantamento feito para 

cruzar estes dois tipos de dados permitiu identificar quais as habilidades linguísticas mais e menos 

exercitadas para cada alfabeto da língua. Segundo o levantamento, a escrita de kanji é a 

combinação mais exercitada. Sabendo disso, é possível perceber que os desenvolvedores de 

ferramentas para o ensino de japonês estão, em sua maioria, exercitando as habilidades mais 

difíceis de adquirir na língua, visto que a escrita de kanji é bem mais complexa que a de outros 

caracteres como hiragana e katakana.. 

Apesar de kanji ser o alfabeto mais exercitado segundo o levantamento realizado, a leitura 

de hiragana é uma combinação de alfabetos e habilidades linguísticas tão exercitada quanto a 

leitura de kanji (ou um pouco mais). Isso acontece porque usar hiragana para exercício da leitura 

é bem mais fácil que usar kanji, visto que, como sua estrutura é bem mais simples que a dos 

caracteres chineses, normalmente um estudante consegue se lembrar mais rapidamente dos 

hiragana. O romaji é um alfabeto ainda mais fácil de ler, porém, visto que ele só é usado em 
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poucas ocasiões, não existem muitas ferramentas para exercitá-lo, seja quais forem as habilidades 

linguísticas ou focos linguísticos exercitados.  

Analisando o gráfico que cruza os focos linguísticos com os alfabetos, a combinação mais 

exercitada é o estudo de gramática através de hiragana. Isso acontece porque, sabendo que o 

estudo de gramática envolve a memorização de muitas regras, os desenvolvedores de ferramentas 

preferem ensinar gramática com um alfabeto mais simples como hiragana. 

A análise de níveis de conteúdo exercitados nas ferramentas dos estudos primários 

identificou que para a maioria das ferramentas não foi possível identificar o nível de conteúdo 

exercitado. Esse acontecimento pode ter duas explicações: os autores de trabalhos acadêmicos 

sobre o assunto não estão descrevendo os níveis de conteúdo de suas ferramentas ou o conteúdo 

das ferramentas não está sendo baseada ou tendo limites definidos pela literatura japonesa 

existente para estudo sem tecnologia. No caso da primeira explicação estar correta, seria bom se 

os pesquisadores descrevessem o escopo de suas ferramentas em relação ao conteúdo da língua 

japonesa exercitado para que os estudantes conseguissem escolher ferramentas para usar com 

base em suas dificuldades e necessidades na língua. Caso a segunda explicação seja a correta, seria 

bom se mais desenvolvedores baseassem os conteúdos de suas ferramentas na literatura, visto 

que além de garantir maior efetividade de ensino da língua, pois a efetividade dos materiais de 

ensino pode ter sido avaliada em salas de aula, existem vantagens exclusivas para cada tipo de 

material da literatura. Se os desenvolvedores de ferramentas se baseiam em livros para estudo da 

língua, é possível usá-las como uma forma de exercitar e revisar o conteúdo aprendido através 

dos livros, como em no trabalho de Dong e Liu [67] que descreveu uma ferramenta baseada no 

livro para japonês fundamental GENKI. Já se as ferramentas se baseiam em provas de 

proficiência da língua japonesa, elas podem auxiliar no estudo para as provas  como a ferramenta 

descrita no trabalho de Lee e Chong [68], que permite realizar exercícios de provas de 

proficiência passadas ou no mesmo formato dela, visualizar materiais que explicam a gramática e 

ver conteúdo multimídia na internet com o mesmo assunto do exame.  

Não definir um escopo de conteúdo apresentado por uma ferramenta também pode levar a 

um conhecimento não uniforme dos estudantes que usam tecnologias com consequências 

negativas, e.g. se um aluno estuda através de uma ferramenta que diz ensinar kanji mas não 

informa quais os kanji ensinados, é provável que mesmo usando-a, o estudante não saiba se está 

pronto para exames de proficiência, visto que ele desconhece o nível de conhecimento de kanji 

que a ferramenta apresenta. Conhecendo as vantagens de definir um escopo baseado na literatura 

para o conteúdo fornecido por uma ferramenta para ensino de japonês e as consequências 

negativas caso ele não seja definido, é essencial que os desenvolvedores definam os escopos de 

conteúdo fornecido por suas ferramentas com base na literatura japonesa.  

Analisando as ferramentas em que foi possível identificar os níveis de conteúdo 

exercitados, percebe-se que os estudantes já podem exercitar todos os hiragana e katakana, um 

conjunto de partículas da gramática japonesa (principalmente as que estão relacionadas a lugares, 
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como に, へ e で) e kanji do exame de proficiência de kanji Kanken através das tecnologias 

atuais para estudo da língua. Além disso, já existem algumas ferramentas que podem preparar 

alunos para diversos níveis do exame de proficiência da língua japonesa, sendo que a maioria está 

direcionada ao estudo dos kanji da prova, seguido de hiragana. Por fim, o número de ferramentas 

que servem para treinar para o exame de proficiência da língua japonesa ainda é muito pequeno, 

visto que o nível mais exercitado, JLPT N3, possui apenas 3 ferramentas que o exercitam. 

O levantamento feito neste estudo descobriu que a maioria das ferramentas para o estudo 

da língua japonesa está apresentada em inglês, o que significa que aqueles que entendem a língua 

são os mais privilegiados no estudo de japonês. Isso acontece porque muitos desenvolvedores 

buscam projetar ferramentas para serem usadas no mundo todo e inglês é uma das línguas mais 

faladas no mundo. Porém, isso não significa que não existe uma necessidade de ferramentas para 

estudo de japonês que estejam em uma língua base diferente de inglês. Os chineses, por exemplo, 

apresentam muita dificuldade no estudo de japonês porque os padrões de sentença são bem 

diferentes entre essas duas línguas [18] e, apesar de quase todos os kanji serem parecidos com as 

caracteres chineses, em algumas ocasiões os kanji não têm o  mesmo significado nas duas línguas 

(e.g. 祖父 significa o avô que é apenas pai do pai em chinês, mas em japonês ele também pode 

significar o pai da mãe) e isso pode gerar problemas de comunicação. No caso dos brasileiros, o 

problema em relação ao estudo de japonês é que não existem muitos aplicativos para ensino de 

japonês na língua português do Brasil, o que significa que os brasileiros atualmente têm de saber 

inglês para exercitar japonês através da tecnologia e isso acaba sendo uma grande barreira para 

muitos [55]. Para solucionar estes problemas e o de outras línguas estrangeiras, mais ferramentas 

com língua base diferente de inglês para o estudo de japonês deveriam ser desenvolvidas. 

Este trabalho levantou várias metodologias de ensino de línguas estrangeiras exploradas 

que foram abordadas em trabalhos da literatura e incorporadas em ferramentas computacionais. 

Quase nenhuma metodologia foi usada em mais de um trabalho, o que possibilitou que este 

estudo levantasse várias metodologias distintas. O trabalho também relacionou cada metodologia 

com seus respectivos focos linguísticos com a intenção de demonstrar quais as metodologias que 

podem ser usadas para exercitar cada foco linguístico. Analisando esse relacionamento foi 

possível perceber que blended learning é a metodologia que pode exercitar  o maior número de 

focos linguísticos (alfabeto, gramática, ortografia, pronúncia e vocabulário) e isso acontece 

porque ela não é nenhuma metodologia para exercício de nenhum foco específico, apenas trata-se 

do estudo usando ensinamentos em sala de aula e tecnologia intercalados.  Além disso, foi 

percebido que a criação de histórias mnemônicas para aprender kanjié uma metodologia 

comumente usada para exercitar alfabeto. Esse método criado por Heisig [69] trata-se de separar 

um kanji em várias partes que o formam e ligar um significado individual à cada uma delas e em 

seguida criar uma história capaz de lembrar a associação das partes e os kanji formados com elas, 

e.g. “旨い” significa delicioso em japonês e para lembrar do kanji presente nesta palavra, basta 

associar as partes que o formam com uma história: “匕” significa colher, “日” é o kanji usado 
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para formar domingo (que em inglês fica “sunday”, que é parecido com sundae) e pensando na 

história “vou comer o sundae delicioso com colher”, é possível lembrar do significado do kanji e 

suas partes. Como as partes de um kanji são usadas para escrevê-lo, esse método é ideal para 

exercício do alfabeto  japonês.  

Esta revisão sistemática também levantou quantos trabalhos se basearam em metodologias 

específicas de ensino da língua japonesa e o número de trabalhos que usaram-as é ainda menor 

que aqueles que usaram metodologias de ensino de línguas estrangeiras. Apesar disso, o trabalho 

conseguiu identificar várias metodologias e seus respectivos focos linguísticos exercitados e esses 

dados podem ser úteis para desenvolvedores de futuras ferramentas para ensino de japonês, pois 

eles poderiam entender quais métodos podem ser usados para exercitar os focos linguísticos que 

desejam exercitar em suas ferramentas e, dessa forma, começar a pesquisar o método com a 

intenção de incoporá-lo nas ferramentas.  

Um dos problemas do estudo da língua japonesa mais enfrentados por ferramentas dos 

estudos primários foi “não conseguir memorizar um grande volume de conteúdo”. Isso se deve 

ao fato da língua apresentar uma grande quantidade de padrões de sentença, regras gramaticais e 

kanji, além de muito vocabulário. Depois desse problema, o segundo mais recorrente é “não 

saber como pronunciar palavras japonesas que tem sons longos ou curtos”. Esse problema 

acontece devido à  falta de sistemas para auto-estudo em pronúncia japonesa [51]. Nessa revisão 

sistemática, também foi percebido que não há muitas ferramentas para ensino de pronúncia, visto 

que apenas 18.30% das ferramentas encontradas nos estudos primários exercitam esse foco 

linguístico. Por fim, um problema tão recorrente quanto a falta de conhecimento da pronúncia 

japonesa é a falta de conhecimento no uso de partículas, que é uma área que pode ser bastante 

beneficiada com as vantagens que ferramentas tecnológicas proporcionam (e.g. geração de 

feedback detalhado para uso incorreto de partículas em construção de frases). 

Em relação as características tecnológicas usadas nas ferramentas dos estudos primários 

para resolver problemas do estudo de japonês, foi possível perceber que o reconhecimento de 

fala e texto e gravação de voz são comumente usados para resolver problemas de pronúncia dos 

estudantes. Essas duas características apresentam soluções apropriadas para o problema, visto 

que o melhor jeito para praticar pronúncia é utilizando a voz dos estudantes, mas como nem 

sempre um professor está disponível para corrigir a pronúncia dos estudantes, as ferramentas 

computacionais podem adotar estratégias para reconhecimento de voz como a apresentada no 

trabalho de Kawai e Hirose [51], que compara a voz de um usuário lendo palavras de pronúncias 

longas ou curtas e compara a pronúncia com a fornecida por nativos japoneses para informar 

erros que o usuário cometeu. Dessa forma, as ferramentas são capazes de simular a instrução de 

pronúncia fornecida em uma sala de aula. 

A característica reconhecimento de fala e texto também pode ser usada para outros 

diferentes propósitos. O reconhecimento de texto pode ser usado, por exemplo, para solucionar 

dúvidas de expressões polidas japonesas, corrigir o uso inadequado de partículas, palavras e 
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conectivos em frases e não saber como usar onomatopéias ou expressões onomatopéicas. Em 

uma sala de aula de japonês é preciso que o professor corrija os erros gramaticais das produções 

textuais dos alunos individualmente, fornecendo explicações e explicando como os estudantes 

podem melhorar. Porém, as ferramentas computacionais podem corrigir os textos dos usuários 

como um professor e de forma bem mais rápida através de tecnologias de reconhecimento de 

texto e é por isso que esta característica está presente em ferramentas que objetivam resolver 

estes problemas. Além disso, trabalhos como o de Hazelbeck e Saito [26] utilizam o 

reconhecimento de texto para criação de glosses, que são textos associados a palavras com 

definições, descrições ou links relacionados as palavras. Através do reconhecimento de textos, é 

possível criar glosses para qualquer texto e de forma automática, o que é bem mais prático que 

fazer com que os professores sejam os responsáveis pela criação de seus próprios glosses para 

materiais. 

Jogos e gamificação são características normalmente usadas para resolver a falta de 

motivação dos estudantes no estudo da língua. Estruturas de jogos como desafios, feedback 

contextual e recompensas podem ajudar a diminuir o nervosismo do usuário em aprender outras 

línguas ao providenciar estruturas onde o estudante pode explorar e se divertir ao mesmo tempo 

que estuda [57] e permitem que o usuário aprenda através de experiência mais interativa que 

através de livros e cadernos de exercício. 

3.3.4 Identificar Quais as Questões em Aberto Sobre Ensino de Japonês 

Usando Tecnologias (O3) 

A finalidade desse objetivo de pesquisa é fazer um pensamento crítico sobre os dados coletados e 

resultados obtidos para definir o que ainda precisa ser feito em relação ao estudo de japonês 

usando ferramentas computacionais. Para cada oportunidade de aprimoramento de estudo ou de 

pesquisa da língua japonesa usando tecnologia detectada, seus respectivos desafios também serão 

informados.  

Apesar da inovação mais encontrada nos estudos primários ser o ensino através de jogos 

(16.17%), isso não significa que existem um grande número de ferramentas analisadas em 

pesquisas acadêmicas que utilizam jogos. De fato, a revisão sistemática identificou que não há 

muitas ferramentas que utilizam jogos ou gamificação para ensino de japonês descritas em 

trabalhos da literatura, pois de todas as ferramentas encontradas nos trabalhos primários, apenas 

11.76% utilizaram jogos, 4.41% apresentaram gamificação e apenas 8.82% das ferramentas 

apresentaram a tecnologia jogos sérios ou mundo virtuais. Apesar disto, a utilização de 

ferramentas com formato de jogo tem se demonstrado benéfica para o estudo de japonês. Elas 

podem resolver o problema da falta de motivação dos estudantes ao introduzir recompensas, 

desafios e feedback contextual [70] e aumentar o engajamento dos estudantes para estudar a 
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língua, como comprovado através de testes com usuários em alguns estudos da literatura (e.g., 

[56], [55], [57]). 

Também há problemas em utilizar a metodologia de jogos para o ensino de línguas 

estrangeiras. Alguns estudos da revisão sistemática da literatura de Hamari et al. [71] informaram 

que o engajamento dos usuários depende da motivação deles ou da natureza do sistema 

gamificado. É verdade que não basta apenas uma ferramenta ter formato de jogo para garantir 

maior motivação de todos os tipos de estudantes no estudo de japonês,  mas ainda sim é uma 

forma de acabar com a monotonia presente no estudo comum da língua [57]. Por exemplo, o 

estudo tradicional de kanji é baseado no esforço individual dos estudantes através de repetição de 

escrita e testes de reconhecimento de caracteres frequentes, o que torna-se um processo 

monótono quando executado ao longo de vários anos necessários para ganhar fluência na escrita 

japonesa. Utilizar jogos pode substituir o método entediante de estudo da língua e introduzir um 

novo modelo que auxilie os estudantes ao longo dos anos que ele precisar para tornar-se fluente 

na escrita. 

Apesar do estudo não ter identificado muitos trabalhos da literatura avaliando jogos para 

estudo de japonês, é importante mencionar que existem muitos jogos para ensino de japonês, e.g. 

Marciano, Ferreira, Correia, Miranda e Miranda [55] e Marciano, de Oliveira, de Menezes, de 

Miranda e de Miranda [72] analisam, cada um, 8 jogos para dispositivos móveis, web e desktop 

que ensinam de hiragana e katakana, o trabalho de Marciano, Miranda, Miranda e Pereira [73] 

identificou 11 aplicativos em formato de jogo desenvolvidos para dispositivos Android, o 

trabalho de Marciano, de Miranda e de Miranda [28] identificou 4 jogos dentre as ferramentas 

analisadas e o trabalho de Nesbitt e Müller [57] listou 8 jogos digitais para exercício de kanji. 

Sendo assim, sabendo dos benefícios que o formato de jogo pode trazer para o ensino de 

japonês, que o formato pode servir como solução para a monotonia do estudo de japonês e que 

existem muitos jogos para ensino da língua, deveriam existir mais trabalhos da literatura que 

avaliam ferramentas computacionais com este formato para o estudo da língua. 

A revisão sistemática não achou muitos trabalhos com ferramentas para ensino de 

japonês avançado, usado em textos de faculdades, por exemplo. Apenas 2.94% das ferramentas 

apresentaram este conteúdo e apenas uma delas objetivou resolver o problema de não ter muito 

material para aprender japonês em um nível avançado. Isso pode acontecer porque não há muito 

interesse em ensinar habilidades avançadas na educação da língua japonesa, mas a falta de 

materiais relacionados aos interesses dos estudantes ou áreas de especialização (no caso de 

universitários) pode fazer com que estudantes estrangeiros percam o interesse na leitura de 

materiais da língua japonesa [62]. Além disso, apesar do estudo básico de japonês ser muito 

importante, é necessária continuação dos estudos em nível mais avançado para que os estudantes 

consigam trabalhar ou realizar estudos acadêmicos que envolvam leitura de materiais japoneses. 

Também é importante mencionar que normalmente os professores da língua não têm tempo para 

ensinar termos mais avançados ou específicos para pesquisa acadêmica aos alunos, mas as 



73  
 

Capítulo 3: Revisão de Literatura 

ferramentas computacionais, com seus dicionários eletrônicos e capacidade de obter conteúdo 

avançado através da rede, poderiam servir como um excelente meio para dar continuidade aos 

estudos. Para evitar a perda de interesse de alunos e para que eles consigam ler materiais que 

exigem mais proficiência, desenvolvedores de tecnologias para o ensino de japonês deveriam criar 

mais ferramentas para o estudo avançado da língua. 

As habilidades linguísticas mais exercitadas por ferramentas de ensino de japonês são 

escrever (51.47%) e ler (48.52%). Inclusive, estas duas habilidades são bem mais exercitadas em 

ferramentas que falar (17.64%) e ouvir (10.29%). No entanto, isso não significa que estas últimas 

habilidades sejam menos importantes, como mostra o trabalho de Ehsani et al. [49], que disse que 

a habilidade do estudante de engajar em interação conversional significativa em uma língua 

estrangeira é um dos objetivos mais importantes do estudo de línguas. Além disso, ouvir e falar 

também não são habilidades fáceis de aprender pois estudantes passam por muitas dificuldades 

na aplicação destas habilidades, e.g. o trabalho de Hirata [74] identificou que falantes de inglês 

têm dificuldades em pronunciar e perceber a diferença de pronúncia de palavras com sons 

prolongados e curtos (eg. Koto com duas vogais curtas é um instrumento de cordas japonês e 

Koto com uma pausa no meio entre as duas sílabas significa casaco) e a diferença de entonação 

alta e baixa (e.g. kata com maior entonação no “ka” significa ombro e se a entonação for maior 

no “ta” significa forma). Outra dificuldade em adquirir habilidade de ouvir é encontrada em salas 

de aula de japonês, onde o método utilizado para exercitar esta habilidade consiste no professor 

passar alguns exercícios presentes em CDs inclusos nos cadernos de atividades usados nas aulas. 

Esse método exige muito tempo, visto que o professor tem de esperar que os alunos respondam 

os exercícios e revelar as respostas corretas explicando corretamente o motivo de estarem 

corretas, e nem sempre o instrutor possui tempo suficiente para um longo exercício de 

compreensão auditiva. Para resolver esse problema, ferramentas para estudo individual para 

exercitar a habilidade de ouvir dos estudantes deveriam ser usadas. 

Criar sistemas que exercitem a fala e a compreensão auditiva também têm suas 

complicações, como o apresentado no trabalho de Wang et al. [4], que apresentou 

reconhecimento automático de fala para detectar erros gramaticais dos usuários, mas como os 

possíveis erros que os usuários poderiam cometer era muito grande, percebeu-se a performance 

do sistema cairia muito e por isso um algorítmo novo teve de ser criado apenas para prever 

principais erros que os estudante poderiam cometer. Apesar das complicações, sabendo que as 

habilidades de ouvir e falar são tão importantes quanto escrever e ler e que são habilidades não 

tão fáceis de aprender, seria bom se mais desenvolvedores produzissem mais ferramentas para 

auxiliar os estudantes a exercitar estas duas habilidades com maior facilidade e por conta própria, 

sem precisar sempre de um professor para o exercício. 

Segundo Kim e Kwon [43], discurso é o foco linguístico que consiste em entender uma 

mensagem, interpretá-la e pensar na melhor forma de respondê-la. É uma habilidade importante 

que permite manter um diálogo com estrangeiros, mas  também é um dos focos menos 
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explorados em ferramentas para o estudo da língua japonesa, visto que apenas 12% das 

ferramentas encontradas o exercitaram. Um dos motivos dos desenvolvedores optarem por não 

exercitar esse foco são os problemas de reconhecimento de discurso, como os descritos no 

trabalho de Lee, Youngjik, Jun Park e Seung-Shin [75]. Um destes obstáculos vem do fato de 

uma ferramenta para exercício de discurso ter de ser capaz de reconhecer as falas dos usuários, 

mas para isso ela deve ter armazenado todo o vocabulário que pode ser usado nestas falas. Isto é 

um problema porque nem sempre é possível prever todo o vocabulário que será usado e a 

consequência da falta de vocabulário suficiente é a falha de reconhecimento de falas, mas isso 

poderia ser resolvido limitando o escopo de conteúdo da ferramenta (e.g. ao invés de fazê-la 

reconhecer todo tipo de fala, direcionar o conteúdo da ferramenta para apenas alguns conteúdos 

específicos já reduziria o escopo) ou usando um algorítmo para identificar os possíveis erros dos 

usuários como no trabalho de Wang, Waple e Kawahara [4]. Outra dificuldade enfrentada é a 

geração de erros de reconhecimento devido ao barulho do ambiente, barulhos gerados por 

pessoas (e.g. barulho de respiração) e discurso mal formado, mas esses problemas podem ser 

contornados usando técnicas de redução de barulho e uso de modelos acústicos para barulhos 

gerados por pessoas. Como pode-se perceber, apesar de ferramentas para exercício de discurso 

poderem ter problemas de reconhecimento de discurso, existem várias soluções que podem 

resolvê-los e, portanto, deveriam ser desenvolvidas mais ferramentas para exercício deste 

importante foco linguístico. 

Através desta revisão sistemática, percebe-se que uma grande quantidade de trabalhos da 

literatura apresentam ferramentas que não se basearam em alguma metodologia real de ensino de 

línguas estrangeiras (86.76%) ou de japonês (92.64%) e, apesar da quantidade ser pequena, 

algumas ferramentas não foram criadas visando resolver algum problema do estudo da língua 

japonesa (25%). Apesar disso, a utilização de um método de ensino da língua em ferramentas 

computacionais para ensino de japonês é vantajosa porque a eficácia do método pode já ter sido 

comprovada através de experimentos, uso em sala de aula e trabalhos da literatura. Por exemplo: 

o método letter shape recognition method usado no trabalho de Fujita, Omae, Lin, Ming e Narita 

[76] consiste em aprender kanji quebrando-os em partes e memorizar as posições delas para 

formar os kanji. Já existem estudos que comprovam a eficácia do método, como no trabalho de 

Takagi [77], que afirma que a complexidade de reconhecer um kanji pode ser diminuída ao 

quebrá-lo em unidades menores e organizar os pedaços. Outra vantagem em utilizar 

metodologias reais em ferramentas para ensino de japonês é o reconhecimento do método por 

parte de professores e alunos da língua, pois isso pode incentivá-los a adotar essas ferramentas 

para o estudo. 

O motivo para ferramentas computacionais não adotarem estratégias de ensino da língua 

reais com tanta frequência podem ser a falta de conhecimento dos desenvolvedores sobre esses 

métodos. Sendo assim, seria bom que os produtores destas ferramentas buscassem ler mais 

materiais ou procurar por metodologias usadas em sala de aula para incorporá-las em suas 
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ferramentas. Integrando um método eficaz de ensino com o uso de tecnologia, os 

desenvolvedores garantem mais sucesso no aprendizado de japonês por estudantes que forem 

usar suas ferramentas. Embora não existiram muitos trabalhos da literatura em que foi possível 

identificar o nível de conteúdo apresentado pelas ferramentas analisadas, para aqueles em que foi 

possível identificar, percebe-se que já existe um conjunto de ferramentas para exercício de níveis 

diferentes do exame de proficiência da língua japonesa. No entanto, esse número ainda é muito 

pequeno, visto que o nível mais exercitado, JLPT N3, possui apenas 3 ferramentas que o 

exercitam. Deveriam existir mais ferramentas que exercitam os conteúdos do exame, visto que o 

exercício deste conteúdo molda alunos proficientes na língua capazes de entender situações 

comuns do cotidiano e em sala de aula, assuntos mais avançados apresentados em manchetes de 

jornais e revistas, editoriais de jornais e críticas e entre outros assuntos importantes. 

3.4 Limitações 

Mesmo que esta revisão sistemática tenha sido suportada por diretrizes apropriadas para uma 

revisão sistemática voltada a área de engenharia de software definidas em um trabalho da 

literatura de Kitchenham [35] e os possíveis valores para extração de dados tenham sido baseados 

em trabalhos da literatura, existiram algumas limitações. 

3.4.1 Avaliação de Qualidade dos Estudos 

Só foram extraídos dados de estudos que passaram na fase de avaliação de qualidade. Embora 

também existisse a possibilidade dos trabalhos que não passaram terem informações que 

contribuíssem com a pesquisa, eles teriam menor qualidade e suas contribuições e conclusões 

poderiam ter caráter questionável (e.g. um trabalho que apresenta uma ferramenta mas não 

possui um estudo empírico pode até informar os dados que a revisão  deveria coletar, mas a 

eficácia da ferramenta não teria sido comprovada). É certo que existe a possibilidade das questões 

definidas na checklist de qualidade terem sido rígidas demais, mas elas foram baseadas em 

trabalhos da literatura que usaram as diretrizes de Kitchenham para execução de uma revisão 

sistemática e serviram para assegurar que os trabalhos revisados fossem confiáveis, ou seja, de 

alta qualidade. 

Na etapa da avaliação qualidade dos estudos, cada um dos trabalhos foi lido pelo menos 

três vezes para assegurar maior confiança na atribuição da nota. Além disso, os estudos com 

notas perto do mínimo exigido para passar para a próxima fase foram relidos mais vezes, com a 

intenção de verificar se definitivamente eles não deveriam fazer parte da fase de extração de 

dados. 
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3.4.2 Estudos que não conseguiram ser obtidos 

Na fase de identificação de trabalhos relevantes encontrados em bases de pesquisa, 39 trabalhos 

não conseguiram ser obtidos através das bibliotecas científicas, busca na web ou requisição 

enviada aos autores. Estes trabalhos poderiam ter dados importantes para a revisão, mas como 

estavam inacessíveis, não foram usados. Apesar disso, conseguiu-se obter um grande volume de 

trabalhos da literatura para esta revisão (186) e uma boa parte deles possuiu qualidade alta 

suficiente para entrar nos estudos primários (71). 

3.4.3 Inferência de dados 

Alguns trabalhos não informaram explicitamente detalhes importantes para a extração de dados 

como o alfabeto exercitado e algumas informações tiveram de ser inferidas através da leitura de 

trabalho e análise de imagens das ferramentas. Existe então a possibilidade de que o processo de 

extração de dados possa ter introduzido alguma imprecisão nos dados extraídos. Para minimizar 

isso, os possíveis valores de quase todos os dados extraídos foram determinados previamente 

com base em trabalhos da literatura e várias releituras dos trabalhos primários foram realizadas na 

fase de coleta de dados.  

3.4.4 Integridade dos trabalhos escolhidos 

Ao definir claramente as bases de pesquisa usadas, existe a possibilidade de não terem sido 

consideradas algumas publicações importantes de outras bases de pesquisa ou publicados em 

anos que não fizeram parte do escopo do trabalho. Não é possível afirmar que todos os trabalhos 

importantes sobre o assunto foram inclusos. Porém, a revisão foi baseada em bases digitais muito 

usadas na área de engenharia de software e com um grande acervo de trabalhos na área de ensino 

através de tecnologia. Ao todo, foram encontrados trabalhos de 52 fontes de publicação 

diferentes, dentre periódicos e conferências.  

3.4.5 Trabalhos Apenas na Língua Inglesa 

Trabalhos importantes da literatura podem estar disponíveis em outras línguas, mas com a 

intenção de obter uma maior quantidade de trabalhos publicados em conferências mais 

conhecidas mundialmente, foi necessário analisar apenas os trabalhos disponíveis em inglês. 

Porém, ainda é possível que o motivo da maioria dos trabalhos da literatura ter apresentado 

ferramentas em inglês tenha vindo do fato dos artigos analisados estarem apenas na língua 

inglesa.  
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3.4.6 Critérios de Inclusão/Exclusão 

Com a intenção de fazer a revisão conter apenas trabalhos relacionados com o tema da pesquisa e 

avançados em relação ao desenvolvimento das ferramentas, foram usados alguns critérios de 

inclusão e exclusão para excluir alguns trabalhos encontrados nas bases de pesquisa. Existe a 

possibilidade destes critérios terem excluído artigos com dados importantes para a pesquisa, mas 

caso eles não tivessem sido usados, muitos trabalhos da literatura sem muita ligação ou com 

desenvolvimento das ferramentas em estágios muito iniciais poderiam ter entrado na fase da 

extração de dados, comprometendo os resultados desta pesquisa. 

 

3.5 Principais Descobertas e Implicações 

As principais descobertas da revisão sistemática executada e suas implicações para o estudo de 

japonês usando tecnologia ou para a pesquisa no assunto são: 

3.5.1 Falta de Ferramentas para Ensino de Japonês em Línguas Diferentes 

de Inglês 

Dentre as 68 ferramentas avaliadas nos estudos primários, 42 (61.76%) estavam em inglês e 

apenas 11 (16.17%) foram identificadas com línguas base diferentes de inglês. Sendo assim, 

conhecer a língua inglesa parece um requisito essencial para o estudante que deseja aprender 

japonês através de ferramentas tecnológicas. 

3.5.2 Escrever e Ler são as Habilidades Linguísticas mais Exercitadas e há 

Poucas Ferramentas para Prática da Compreensão Auditiva e Fala 

35 (51.47%) ferramentas exercitam a escrita e 33 (48.52%) a leitura, enquanto que apenas 12 

(17.64%) servem para praticar a fala e 7 (10.29%) são úteis para aprimorar compreensão auditiva. 

Isso significa que há um grande apoio tecnológico para o exercício individual de leitura e escrita 

japonesa, mas os estudantes da língua que desejam aprimorar a compreensão auditiva e a fala 

ainda têm de recorrer as aulas de japonês em ambientes físicos e materiais didáticos usados nelas, 

pois não há muito apoio para o aprimoramento dessas habilidades fora do ambiente de aula. 
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3.5.3 Não há Muitas Ferramentas Usando Romaji 

Apenas 5 (7.35%) das 68 ferramentas encontradas possuem texto adaptado em caracteres 

romanos para alunos que não reconhecem os alfabetos japoneses. Ou seja, é necessário que os 

estudantes já conheçam os alfabetos japoneses ou utilizem as ferramentas para aprendê-los antes 

de começar o aprendizado de outros tópicos importantes da língua como vocabulário e regras 

gramaticais através da tecnologia. 

3.5.4 Trabalhos da Literatura não Descrevem de Forma Detalhada o 

Escopo em Relação à Tecnologia e Conteúdo de Japonês Apresentado por 

suas Ferramentas 

Em relação à tecnologia utilizada nas ferramentas, não foi possível identificar através dos 

trabalhos da literatura a tecnologia usada por 20 (29.41%) das 68 ferramentas apresentadas e as 

características tecnológicas de 26 (38.23%) delas. Já em relação ao conteúdo de japonês oferecido, 

não foi possível identificar o nível de conteúdo exercitado por 57 (83.82%) das ferramentas e a 

língua base necessária para usar 23 (33.82%) delas. Ou seja, não é possível identificar o escopo 

tecnológico e educacional de uma grande parte da literatura sobre o assunto e isso pode indicar 

uma tendência entre os pesquisadores de trabalhos sobre ferramentas computacionais para o 

estudo de japonês. 

3.5.5 Poucos Trabalhos Baseiam-se em Alguma Metodologia de Ensino de 

Línguas Estrangeiras e Métodos Específicos da Língua Japonesa 

59 (83.09%) trabalhos primários não se baseiam em alguma metodologia de estudo de línguas 

estrangeiras para criar suas ferramentas e esse número é ainda maior em relação a metodologias 

específicas para o estudo de japonês, que consiste em 63 (88.73%) trabalhos. Isso significa que 

desenvolvedores não costumam pesquisar por metodologias de ensino antes de construir suas 

ferramentas e preferem utilizar métodos que não foram previamente testados ou baseados na 

literatura. 



79  
 

Capítulo 3: Revisão de Literatura 

3.5.6 Há uma Tendência em Usar a Característica Tecnológica 

Reconhecimento de Fala e Texto nas Ferramentas para Exercício de 

Japonês 

Reconhecimento de fala e texto é uma característica usada por 24 (35.29%) das ferramentas 

analisadas nos estudos primários. Isso indica que desenvolvedores de ferramentas do assunto 

conseguem ver grande potencial em tecnologias de reconhecimento de texto e áudio para o 

ensino de japonês individual através de tecnologia. 

3.5.7 Ferramentas Computacionais Podem ser Usadas para Resolver um 

Grande Número de Problemas do Estudo da Língua 

Segundo o levantamento feito nesta revisão sistemática, 18 problemas do estudo da língua 

japonesa podem ser resolvidos através de ferramentas computacionais, sendo o problema de não 

conseguir memorizar um grande volume de conteúdo um dos mais combatidos por elas mas 

atendido por apenas 8 (11.76%) das 68 ferramentas apresentadas nos trabalhos primários. Ou 

seja, existe uma grande diversificação nos problemas que as ferramentas tentam resolver, pois 

nenhum problema foi foco de uma grande quantidade dos softwares descritos nos estudos 

primários. Sendo assim, estudantes de japonês que presenciam as mais diversas dificuldades no 

estudo da língua podem ter o apoio da tecnologia para resolvê-las. 

3.5.8 Há uma Grande Quantidade de Ferramentas para Exercitar a Escrita 

de Kanji 

45 (66.17%) das ferramentas encontradas nos estudos primários podem ser usadas para o 

exercício de escrita de kanji. Isso significa que os alunos já possuem um grande apoio tecnológico 

para o estudo individual da escrita do alfabeto mais complexo da língua. 

3.5.9 Gramática, Ortografia, Alfabeto e Vocabulário são os Focos 

Linguísticos mais Exercitados e o Exercício de Pronúncia e Discurso não 

Recebem Muito Apoio Tecnológico 

28 (41.17%) ferramentas exercitam gramática, 26 (38.23%) vocabulário, 24 (35.29%) alfabeto e 20 

(29.41%) ortografia. Ou seja, estudantes da língua japonesa possuem grande ajuda tecnológica 

para aprimorar suas habilidades nestes focos. Por outro lado, estudantes ainda têm de recorrer ao 
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estudo em sala de aula ou métodos diferentes de ferramentas computacionais para exercitar 

pronúncia e discurso, visto que apenas 14 (20.58%) exercitam pronúncia e 9 (13.23%) discurso. 

3.5.10 Não Existem Muitas Pesquisas Acadêmicas que Analisam Jogos para 

Ensinar Japonês 

Apesar da inovação mais recorrente nos estudos primários ser o ensino através de jogos, que foi 

apresentado por 11 (16.17%) ferramentas, apenas 8 (11.76%) das 68 ferramentas analisadas 

possuíram formato de jogo, 3 (4.41%) apresentaram gamificação e 6 (8.82%) apresentaram a 

tecnologia mundo virtuais ou jogos sérios. Apesar disso, quatro trabalhos primários ([55], [57], 

[72] e [73]) comprovam que existem muitos jogos no mercado para aprender japonês ao 

descrever, ao todo, 39 ferramentas com formato de jogo para exercício da língua. Sendo assim, 

conclui-se que apesar de existirem ferramentas para serem analisadas, os pesquisadores não têm 

interesse ou não conseguem publicar trabalhos acadêmicos sobre o ensino de japonês através de 

jogos. 

3.5.11 Falta de Material para Ensino de Japonês Avançado 

Normalmente os professores da língua não têm tempo para ensinar termos mais avançados ou 

específicos para pesquisa acadêmica em japonês aos alunos, mas eles também não conseguem 

apoio tecnológico para este aprendizado, visto que apenas duas (2.94%) ferramentas analisadas 

por trabalhos primários apresentaram como inovação o ensino de japonês avançado usado em 

textos de faculdades e apenas uma delas objetivou resolver o problema de não ter muito material 

para aprender japonês em um nível avançado. Sendo assim, os estudantes que desejam dar 

continuidade aos seus estudos em um nível mais avançado têm de recorrer aos meios não 

tecnológicos. 

3.5.12 Falta de Ferramentas para Ensino do Conteúdo do Exame de 

Proficiência 

Dentre as ferramentas apresentadas nos estudos primários que apresentam conteúdo do exame 

de proficiência, o nível mais exercitado, JLPT N3, possui apenas 3 ferramentas que o exercitam. 

Ou seja, os alunos que desejam se preparar para o exame ainda não possuem um grande apoio 

tecnológico para ajudá-los nesta tarefa. 
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3.6 Conclusão 

A partir dos resultados obtidos na revisão sistemática, foi possível chegar a algumas conclusões, 

que serão discutidas nessa seção. 

Em relação à área tecnológica, foi descoberto que pesquisadores conseguem ver grande 

potencial em tecnologias de reconhecimento de texto e áudio para o ensino de japonês através de 

tecnologia, não há uma grande quantidade de trabalhos acadêmicos publicados sobre o ensino da 

língua através de ferramentas com formato de jogo e que trabalhos da literatura sobre o assunto 

tendem a não descrever de forma detalhada o escopo em relação a tecnologia e conteúdo de 

japonês apresentado por suas ferramentas, omitindo detalhes como o nível de conteúdo 

exercitado ou suas características tecnológicas. 

Com relação à área educacional, foi descoberto que não existem muitas ferramentas para 

ensino de japonês disponíveis em línguas diferentes de inglês ou que utilizam romaji para o 

ensino da língua, há um volume bem grande de ferramentas para exercício da escrita e leitura 

japonesa mas para compreensão auditiva e fala ainda não existe uma grande quantidade, poucas 

ferramentas baseiam-se em alguma metodologia de estudo de línguas estrangeiras ou de japonês, 

ferramentas computacionais combatem dificuldades bem diversificadas no estudo de japonês, há 

um grande apoio tecnológico para o aprendizado de kanji, não há muitas ferramentas para o 

ensino de japonês avançado ou o conteúdo do exame de proficiência e que existem muitas 

ferramentas para exercício de gramática, ortografia, alfabeto e vocabulário, mas não muitas para 

pronúncia e discurso. Aparentemente, os desenvolvedores de ferramentas para estudo de japonês 

consideram que gramática e vocabulário são os assuntos mais importantes para serem ensinados 

através da tecnologia, visto que 41.17% das ferramentas dos trabalhos primários exercitam 

gramática e 38,23% vocabulário. 

Através de uma análise dos resultados nas áreas tecnológica e educacional, é possível 

concluir que apesar de já existir muitas ferramentas para ensino de conteúdos mais difíceis (e.g. 

kanji, gramática) ou habilidades mais fáceis de exercitar através de tecnologia (e.g. escrita, leitura), 

ainda há necessidade do desenvolvimento de mais ferramentas para exercitar habilidades difíceis 

de exercitar individualmente (e.g. fala, compreensão auditiva, pronúncia, discurso) ou conteúdos 

importantes (e.g. conteúdo apresentado em textos acadêmicos e prova de proficiência). Em 

relação aos trabalhos acadêmicos sobre o assunto, é preciso que os pesquisadores descrevam de 

forma mais detalhada o escopo tecnológico e educacional das ferramentas analisadas e que eles 

busquem metodologias reais de ensino para aplicá-las em suas ferramentas, de forma a garantir 

maior confiabilidade no método de ensino da língua através de tecnologia. 
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3.7 Síntese e Próximos Passos 

O capítulo atual descreveu a realização de uma revisão sistemática da literatura que analisa a 

situação atual do estudo da língua japonesa apoiado por ferramentas computacionais do ponto de 

vista tecnológico e educacional. Foi apresentada a metodologia utilizada na revisão, critérios 

utilizados para inclusão de trabalhos, análise dos dados obtidos e discussão sobre os resultados, 

incluindo o que ainda precisa ser feito no ramo de educação da língua japonesa através da 

tecnologia. 

A maioria das ferramentas dessa revisão sistemática apresentou ferramentas para o 

aprendizado da língua japonesa, englobando assuntos como gramática, vocabulário e entre 

outros. Porém, no estudo de uma língua estrangeira como japonês, outra atividade tão importante 

quanto o aprendizado de novo conteúdo é a avaliação de conhecimento. Essa atividade talvez 

também possa ser beneficiada pela tecnologia, mas é necessário realizar uma pesquisa mais 

aprofundada sobre o assunto. Sendo assim, o próximo passo consiste em realizar uma pesquisa 

aprofundada para entender a situação atual da avaliação de conhecimento na língua japonesa 

através da tecnologia. Porém, visto que existem diversos assuntos da língua que podem ser 

avaliados, decidiu-se que o foco seria apenas na avaliação de conhecimento do vocabulário da 

língua japonesa, visto que a revisão sistemática concluiu que os desenvolvedores de ferramentas 

tecnológicas para estudo de japonês consideram o ensino de vocabulário um dos assuntos mais 

importantes para se estudar com o apoio da tecnologia.  

 



 
 

Capítulo 4 

4 Nihongo Kotoba Shiken 

A língua japonesa é uma língua difícil de aprender por vários motivos previamente discutidos 

neste trabalho. Porém, apesar das dificuldades, estrangeiros de vários países dedicam bastante 

tempo para seu estudo, com a intenção de conseguir se comunicar com a comunidade japonesa. 

É o caso de países da América Latina, visto que desde 1895, com o estabelecimento do Tratado 

de Amizade, de Comércio e de Navegação entre o Japão e o Brasil, a imigração japonesa 

possibilitou o estabelecimento de comunidades significativas em países como Brasil, Bolívia, 

Paraguai, Argentina e Peru [28]. Atualmente, há um extenso número de imigrantes japoneses em 

diferentes países da América do Sul, como no Brasil, onde há aproximadamente 1,4 milhões de 

imigrantes. 

Nos últimos anos, é comum ver o uso de tecnologias educacionais para apoiar o processo 

de ensino-aprendizagem de diversos assuntos, e uma das áreas que tem evoluído bastante é a área 

de ensino-aprendizado de idiomas através de ferramentas computacionais. É nesse contexto que 

estão as ferramentas Computer Assisted Language Learning (CALL). Pesquisadores de 

tecnologias educacionais vêm desenvolvendo sistemas para o estudo dos mais diversos idiomas, 

tais como, espanhol, francês, alemão, italiano, russo e inglês [78]. Em relação à língua japonesa, já 

existe um extenso número de ferramentas de Japanese Computer Assisted Language Learning 

(JCALL) para apoiar o estudo do idioma, como mostram alguns trabalhos da literatura que 

realizaram levantamentos de sistemas JCALL (e.g. [28][29][73]). Inclusive, o desenvolvimento de 

ferramentas de Japanese Computer Assisted Language Learning (JCALL) para apoiar o estudo do 

idioma tem sido um assunto de interesse, também, da comunidade de pesquisadores latino-

americanos de Computação (e.g., [55][72][79][80][81][82][83] [84][85][86]). 

No estudo de uma língua estrangeira, existem vários assuntos  que devem ser dominados 

para que um estudante se torne fluente em um idioma, como gramática, pronúncia e vocabulário. 

Segundo Meara e Fitzpatrick [87], foi percebido que desde meados dos anos 2000 as técnicas 

comunicativas de ensino de línguas atribuem maior importância à aquisição do vocabulário do 
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que, por exemplo, a tradução gramatical ou abordagens audiolinguais que dominavam o ensino 

de línguas antes de 1970. Isso se deve ao fato dos professores compreenderem a importância que 

o ensino de vocabulário tem no aprendizado de uma língua estrangeira. 

 Existem diversos testes de vocabulário que podem ser usados para avaliar conhecimento, 

como o Vocabulary Levels Test [88] e o Lexical Frequency Profile [89]. Porém, desde o começo 

dos anos 1970, surgiu um novo modo de avaliação chamado de teste computadorizado, que 

consiste em uma avaliação realizada através do computador, e, graças ao avanço da tecnologia, 

esse "formato" vem sendo utilizado em testes com diferentes propósitos, tais como, admissão e 

certificação [2]. Alguns testes de vocabulário também já podem ser aplicados através do 

computador, com vantagens que o avanço da tecnologia e pesquisa trouxeram, como o teste 

apresentado no sistema ALEK [90], que exige a elaboração de uma produção textual e ela pode 

ser automaticamente avaliada. 

Neste contexto, este capítulo apresenta um exame computadorizado para avaliação da 

proficiência lexical japonesa, que automatiza o processo de criação, aplicação e correção de 

avaliações através de um modo de teste computadorizado. A solução computacional 

desenvolvida pode ser empregada por professores de japonês para avaliar a evolução do 

conhecimento em vocabulário de seus estudantes ao longo de cursos de ensino da língua. 

Este capítulo está organizado da seguinte maneira: a Seção 4.1 define vocabulário, 

apresenta avaliações computadorizadas e não computadorizadas e descreve a avaliação de 

conhecimento lexical na língua japonesa; Seção 4.2 apresenta o problema que impulsionou o 

desenvolvimento do exame proposto; a Seção 4.3 descreve o exame computadorizado  

desenvolvido; a Seção 4.4 discute o processo que resultou na criação do exame; e a Seção 4.5 

sintetiza o capítulo e apresenta os próximos passos. 

4.1 Vocabulário 

Em seu trabalho, Wilkins [91] afirma que “sem gramática, muito pouco pode ser transmitido, mas 

sem vocabulário nada pode ser transmitido”, o que mostra a importância do conhecimento 

lexical em relação aos outros assuntos do estudo de uma língua. 

Vocabulário é um assunto da literatura com múltiplas dimensões de conhecimento e a 

definição sobre o que significa conhecer uma palavra mudou muito ao longo dos anos, como 

mostra o estudo de Shen [92] que apresentou vários frameworks sobre o assunto. Segundo a 

maioria dos pesquisadores, conhecer uma palavra não é um fenômeno de tudo ou nada, mas que 

envolve várias dimensões de conhecimento, e.g. reconhecimento da forma escrita e funções 

gramaticais, e é possível dominar algumas delas mesmo sem ter muito conhecimento em outras. 

Já existem vários testes de vocabulário que avaliam se um estudante reconhece um conjunto de 

palavras considerando diversas dimensões de conhecimento, como o Vocabulary Levels Test 
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[88], que avalia se o aprendiz é capaz de associar a forma ao significado das palavras e o Lexical 

Frequency Profile [89], que verifica o reconhecimento das funções gramaticais.  

4.1.1 O Termo Vocabulário 

“Vocabulário” é um termo difícil de definir, visto que é um elemento da gramática com muitas 

dimensões de conhecimento. Em um sentido amplo, vocabulário é o conjunto de palavras em 

uma língua, mas o termo “palavra” também não possui um único significado. Carter [93] informa 

que, segundo a definição ortográfica, “palavra” é uma sequência de letras, e outros componentes 

como hífens e apóstrofos, delimitadas em ambos os lados por um espaço ou marca de 

pontuação. Apesar de parecer completa, há exceções para esta definição, pois existem algumas 

línguas que não usam esta delimitação, como chinês e japonês. Além disso, existem palavras 

compostas, e.g. “amigo da onça” e “faz de conta”, cujo espaço não delimita o fim de uma 

palavra, mas apenas uma separação de termos. Visto que essa definição está incompleta, parece 

mais confiável dizer que uma palavra é a menor unidade de linguagem que tem algum significado. 

Essa definição pressupõe a relação de palavras individuais com um significado. Porém, existem 

palavras que fogem à regra porque podem ter mais de um significado dependendo do contexto, 

i.e. polissêmicas. Uma definição melhor de palavra é através do termo em inglês “minimal free 

form”, descrito no livro de Bloomfield [94], que diz que um termo é uma palavra se sozinho ele 

pode ser usado como resposta a uma pergunta ou como uma declaração ou exclamação e isso 

implica no fato de uma palavra não poder ser subdividida. No entanto, a definição também traz 

algumas exceções, como as expressões idiomáticas, e.g. “acertar na mosca”, que podem ser 

subdivididas em palavras que fazem sentido de forma individual, embora percam o significado de 

quando estavam juntas. Sendo assim, todas as definições para “palavra” têm brechas e exceções e 

é por isso que é um termo difícil de definir, assim como vocabulário. 

Há ainda a definição de Lewis [95], que ao invés de usar o termo “palavra”, preferiu usar 

“item lexical” e o dividiu em vários subitens: (1) Palavra, o tipo mais básico de item lexical que é 

encontrada de forma isolada; (2) Polipalavra, conjunto de duas ou mais palavras sempre usadas 

em conjunto cujo significado pode ser totalmente diferente dos termos que o compõem, e.g. 

“unha e carne”, “por outro lado”; (3) Colocação, uma dupla de palavras individuais que co-

ocorrem com outras e devem ser tratadas como itens lexicais; e (4) Expressões 

institucionalizadas, que consistem em um conjunto de mais de um termo cujo uso resulta no 

ouvinte ou leitor conseguir identificar o que o falante está fazendo no momento, e.g. “ainda não”, 

“espere um pouco”, “desculpe interromper, mas...”. Essa classificação de Lewis descreve várias 

variações de palavra, porém em alguns casos ainda fica difícil saber em qual dos grupos alguns 

termos se encaixariam, e.g. “amigo da onça” é uma colocação ou polipalavra? 
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Visto que não há uma única definição para “palavra” e com o intuito de esclarecer os 

termos usados neste trabalho, “palavra” será um termo usado para referenciar todas as definições 

de palavra, incluindo palavras polissêmicas, compostas e expressões idiomáticas. 

4.1.2 Avaliação de Vocabulário 

4.1.2.1  Dimensões de Conhecimento de Vocabulário 

Atualmente, é difícil definir se uma pessoa conhece uma palavra ou não. Há muito tempo atrás, 

pensava-se que bastava uma pessoa conhecer o significado de um termo para ficar definido que 

ela o conhece. Porém, vários autores já identificaram que conhecer uma palavra não envolve 

apenas o conhecimento do significado, mas também várias outras dimensões de conhecimento de 

vocabulário. 

A primeira definição das dimensões de conhecimento de vocabulário surgiu com Richards 

em 1976 [96]. O autor identificou sete conhecimentos necessários para conhecer uma palavra: (1) 

A probabilidade de encontrar a palavra através de um discurso ou leitura, que envolve reconhecer 

que algumas palavras são bem comuns e outras são mais raras e o conhecimento de colocações; 

(2) Características de registro, que envolve o ajuste de vocabulário dependendo da situação, e.g. 

diferenças de sentido de acordo com a nacionalidade, diferença de termos usados apenas na voz 

passiva e ativa e uso de vocabulário apropriado apenas para conversa ou escrita; (3) 

Comportamento sintático associado com a palavra, i.e. funções gramaticais de uma palavra; (4) 

Sua forma mais básica e as derivações que podem ser feitas a partir desta forma, e.g. plural e 

formatos em outros tempos verbais; (5) A rede de associações entre essa palavra e outras palavras 

na língua, i.e. antônimos, sinônimos, subordinados, hiperônimos; (6) O valor semântico de uma 

palavra, i.e. características que determinam seu comportamento, e.g. “mesa” é uma palavra que 

determina algo não humano e imóvel, que impõe a restrição de uso “não pode usar junto de 

machucar-se”, visto que “machucar-se” é usado apenas para seres vivos; e (7) Diferentes 

significados associados à palavra, que dependem do contexto na qual ela está empregada. A 

definição de Richards foi a única a retratar valor semântico, porém não levou em consideração 

aspectos como reconhecimento de escrita e pronúncia de uma palavra. 

Em 1990, Nation [88] definiu oito dimensões de conhecimento de vocabulário. Desta vez, 

ele considerou que cada dimensão estava associada a duas formas de conhecimento: receptivo, 

i.e. reconhecimento de uma palavra quando ela for ouvida em um discurso ou lida em um texto, e 

produtivo, i.e. resgatar da memória uma palavra para composição de discurso falado ou texto 

escrito. Além disso, ele elaborou perguntas que ajudam a avaliar se uma pessoa possui ou não o 

conhecimento em cada dimensão e classificou as dimensões em quatro categorias principais com 

duas subcategorias para cada uma. As dimensões e suas respectivas perguntas estão organizadas 

na Tabela 18. A coluna R/P indica  o conhecimento Receptivo ou Produtivo. 
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Tabela 18 – Dimensões de conhecimento de vocabulário de Nation (1990) e suas perguntas. 

Categoria Subcategoria R/P Pergunta 

Forma Falada R Como a palavra soa? (forma fonológica) 

P Como a palavra é pronunciada? 

Escrita R Como a palavra se parece? 

P Como a palavra é escrita? 

Significado Conceito R O que a palavra significa? 

P Que palavra deve ser usada para expressar este significado? 

Associações R Quais outras palavras essa palavra nos faz pensar? 

P Quais outras palavras poderiam ser usadas em vez dessa? 

Posição Funções 

gramaticais 

R Em que padrões de frase essa palavra ocorre? 

P Em quais padrões podemos usar essa palavra? 

Colocações R Que palavras ou tipos de palavras ocorrem antes ou depois dela? 

P Que palavras ou tipos de palavras devemos usar com essa? 

Função Frequência R O quão comum é essa palavra? 

P Com que frequência a palavra deve ser usada? 

Adequação R Onde esperamos encontrar essa palavra? 

P Onde essa palavra pode ser usada? 

 

Alguns exclarecimentos devem ser feitos em relação à Tabela 17: na subcategoria “Funções 

gramaticais”, no conhecimento receptivo, temos o uso do termo “padrões de frase” como 

conjunto de elementos em uma frase que seguem as regras delimitadas por suas funções 

gramaticais e diretrizes de posicionamento, e.g. se o aprendiz sabe que “amarelo” pode ser usado 

como adjetivo, então ele deve lembrar que, na língua portuguesa, quando encontrar essa palavra 

em uma frase ela deve estar perto de um substantivo; a subcategoria “Associações” refere-se aos 

sinônimos e antônimos de uma palavra; o conhecimento receptivo de “Frequência” avalia se o 

aprendiz sabe se a palavra é geralmente usada em textos da literatura ou não; e “Adequação” está 

relacionada ao uso de palavras específicas apenas em alguns tipos de textos, e.g. acadêmicos, de 

medicina. 

Algumas das dimensões de Nation apresentam semelhança com as apresentadas por 

Richards [96], porém Nation foi o primeiro a separar os conhecimentos receptivo e produtivo e 

considerar forma escrita e falada. 

No ano de 1997, Laufer [97] definiu que conhecer uma palavra significa saber: (1) Forma 

falada ou escrita, i.e. pronúncia e escrita; (2) Estruturas de palavras, i.e. conhecimento da forma 

mais básica da palavra e suas derivadas; (3) Padrão sintático, i.e. função gramatical da palavra em 

uma frase; (4) Significado referencial e conotações, i.e. envolve os vários significados e nível de 

adequação da palavra para uma situação particular; (5) Relações léxicas com outras palavras, que 

envolvem sinônimos, antônimos e a relação de subordinação; e (6) Colocações mais frequentes. 

Apesar de parecer bem completa, a abordagem de Laufer não considerou o conhecimento da 

frequência de aparição de uma palavra em discursos ou textos e não fez uma divisão clara entre 

conhecimento produtivo e receptivo como Nation fez em 1990. 

Em 1999, Henriksen [98] propôs três dimensões de conhecimento de vocabulário: (1) 

Conhecimento parcial-preciso, que envolve mapear o significado e formato de uma palavra; (2) 

Profundidade de conhecimento, que engloba o reconhecimento dos diversos significados que a 

palavra pode ter dependendo do contexto, colocações, relações de antônimo e sinônimo, 
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conhecer as restrições sintáticas, i.e. conhecer em quais contextos a palavra pode ser empregada, 

e restrições morfológicas, i.e. quais os afixos que podem ser usados para gerar outras palavras; e 

(3) Habilidade de uso de forma receptiva até produtiva, que a autora menciona que apesar de ser 

necessária uma definição clara entre recepção e produção, a maioria dos pesquisadores concorda 

que há uma diferença substancial entre dominar o reconhecimento de itens lexicais e conseguir 

usá-los de forma produtiva. Essa abordagem não considerou o conhecimento da forma falada de 

uma palavra, funções gramaticais e frequência de aparição em textos ou discursos. 

Após alguns anos, em 2001, Nation reformulou suas dimensões apresentadas em 1990 e as 

classificou em três categorias principais, cada uma com três subcategorias, como mostra a Tabela 

19. Mais uma vez, a coluna R/P indica  o conhecimento Receptivo ou Produtivo [99]. 

Tabela 19 – Dimensões de conhecimento de vocabulário de Nation (2001). 

Categoria Subcategoria R/P Conhecimento exigido do aprendiz 

Forma Falada R Ser capaz de reconhecer a palavra quando ela for ouvida 

P Ser capaz de pronunciar a palavra corretamente para gerar um 

significado 

Escrita R Reconhecer a palavra quando ela for lida 

P Ser capaz de escrever a palavra com escrita correta 

Partes da palavra 

(sufixos e prefixos) 

R Se uma palavra for formada por sufixos ou prefixos, o aprendiz deve 

ser capaz de reconhecê-los e relacioná-los ao significado da dela 

P Se uma palavra for formada por sufixos ou prefixos, o aprendiz deve 

ser capaz de construir a palavra com as partes corretas 

Significado Forma e significado R Saber qual o significado da palavra 

P Saber onde escrever a palavra para ela ter o significado que deveria 

Conceitos e 

referentes 

R Saber o que a palavra significa no contexto na qual foi empregada 

P Saber produzir a palavra em contextos diferentes para expressar os 

vários outros significados dela 

Associações R Conhecer quais palavras estão relacionadas 

P Produzir palavras associadas 

Uso Funções gramaticais R Reconhecer quando a palavra foi usada corretamente nas frases em 

que ocorre 

P Usar a palavra corretamente em uma frase original 

Colocações R Reconhecer colocações típicas 

P Saber produzir palavras que normalmente ocorrem com a palavra 

alvo 

Restrições de uso R Saber se a palavra é incomum 

P Saber quando usar ou não usar uma palavra de acordo com a 

formalidade da situação 

 

Assim como ele fez nas dimensões de 1990, Nation determinou algumas perguntas que 

podem ser usadas para avaliar se um aprendiz domina cada dimensão de conhecimento na forma 

receptiva ou produtiva, como mostra a Tabela 20. 

Tabela 20 – Dimensões de conhecimento de vocabulário de Nation (2001) e suas perguntas. 

Categoria Subcategoria R/P Pergunta 

Forma Falada R Como a palavra soa? (forma fonológica) 

P Como a palavra é pronunciada? 

Escrita R Como a palavra se parece? 

P Como a palavra é escrita? 

Partes da palavra 

(sufixos e prefixos) 

R Quais partes são reconhecíveis em uma palavra? Ela é formada 

usando algum sufixo ou prefixo? 

P Quais partes são necessárias para expressar significado? 

Significado Forma e significado R O que a palavra significa? 

P Que palavra deve ser usada para expressar este significado? 

Conceitos e referentes R Qual o significado da palavra no contexto em que foi 
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empregada? 

P Quais outros significados em outros contextos a palavra pode 

ter? 

Associações R Quais outras palavras essa palavra nos faz pensar? 

P Quais outras palavras poderiam ser usadas em vez dessa? 

Uso Funções gramaticais R Em que padrões de frase essa palavra ocorre? 

P Em quais padrões podemos usar essa palavra? 

Colocações R Que palavras ou tipos de palavras ocorrem antes ou depois dela? 

P Que palavras ou tipos de palavras devemos usar com essa? 

Restrições de uso R Onde, quando e com que frequência essa palavra é usada? 

P Onde, quando e com que frequência podemos usar essa palavra? 

 

Percebe-se que algumas mudanças ocorreram nas dimensões de 1990 para formar as de 

2001: as categorias “Posição” e “Função” agora formam uma única categoria chamada “Uso”, as 

subcategorias “Frequência” e “Adequação” se juntaram para formar “Restrições de uso”, 

“Conceitos e referentes” agora leva em consideração que uma palavra pode ter mais de um 

significado dependendo do contexto e duas novas subcategorias foram introduzidas: “Partes da 

palavra” e “Forma e significado”. 

Nas dimensões definidas por Nation em 2001, “Forma e significado” e “Conceitos e 

referentes” são dimensões muito similares, mas a forma de avaliar cada uma é diferente. “Forma 

e significado” exige apenas o conhecimento do significado mais básico da palavra, podendo ser 

até, no caso de línguas estrangeiras, apenas a capacidade de associar uma palavra na segunda 

língua com sua tradução na língua nativa do aprendiz. Já “Conceitos e referentes” avalia se o 

aprendiz conhece os vários significados diferentes que uma palavra pode ter dependendo do 

contexto na qual ela é empregada, mesmo que eles não sejam básicos. 

No ano de 2002, Qian [100] desenvolveu um framework conceitual de conhecimento de 

vocabulário baseado nas dimensões de Henriksen e Nation (2001), que divide o conhecimento 

em quatro dimensões: (1) Tamanho de vocabulário; (2) Profundidade de conhecimento de 

vocabulário, que inclui todas as características da palavra, como propriedades fonêmicas, 

grafêmicas, morfêmicas, sintáticas, semânticas, colocacionais e sintáticas; (3) Organização lexical, 

que segundo o autor se refere ao armazenamento, conexão e representação de palavras no léxico 

mental; e (4) Automaticidade do conhecimento receptivo-produtivo, que engloba todos os 

processos fundamentais através dos quais o acesso ao conhecimento de palavras é alcançado 

tanto para fins receptivos como produtivos. Apesar de ser uma definição mais recente que outras, 

a definição de Qian não descreve ou delimita bem cada uma das dimensões de  conhecimento de 

vocabulário. 

Dentre todas as dimensões de conhecimento de vocabulário apresentadas, as melhores são 

as apresentadas por Nation em 2001 [99], visto que são as mais completas, delimitam bem o 

conhecimento relacionado com cada dimensão e englobam uma boa parte das dimensões 

apresentadas por outros autores. Segundo Daller, Milton e Treffers-Daller [101], a definição de 

Nation sobre conhecimento de vocabulário é a mais compreensiva forma de entender o que 

significa uma palavra. Na época em que o trabalho de Schmitt [102]  foi publicado, a versão de 

2001 das dimensões de Nation não existia, mas Schmitt disse que a definição de Nation de 1990 
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sobre o que significa conhecer uma palavra é uma das mais balanceadas e completas definições. 

Apesar disso, ele também disse que parece imprático avaliar cada uma dessas dimensões para 

cada palavra alvo em um contexto de sala de aula. No entanto, embora as aplicações pedagógicas 

de tal abordagem possam ser limitadas, Schmitt [103] sugeriu que a classificação ainda poderia ser 

útil aos professores de sala de aula como um quadro conceitual que pode ser usado para avaliar 

vários testes e atividades de aprendizado de vocabulário. Através da classificação, professores 

poderiam compreender melhor quais tipos de conhecimento estão sendo avaliados através de 

seus testes e atividades e quais não estão. 

Apesar de ter alta qualidade, a definição de Nation de 2001 não descreve de forma explícita 

quais dimensões estão associadas com outra classificação frequentemente usada segundo 

Anderson e Freebody [104]: largura e profundidade. “Largura” refere-se ao número de palavras 

que alguém conhece e “profundidade” engloba o quão bem uma pessoa conhece as palavras. 

Apesar de não estar explícito qual destes dois conhecimentos é avaliado em cada dimensão 

apresentada por Nation, Milton e Hopkins [105] conseguiram identificar que nas dimensões de 

Nation, o conhecimento em largura está sendo avaliado na categoria “Forma” como um todo e 

na subcategoria “Forma e significado” dentro de “Significado”. Para justificar sua afirmação, 

Milton disse que se uma forma pode ser reconhecida como uma palavra e se algum significado 

pode ser atribuído a essa forma, então podemos dizer que a palavra faz parte do vocabulário 

dominado por um aprendiz e podemos contar essas palavras para ter uma estimativa do tamanho 

de vocabulário conhecido por uma pessoa. Além disso, Daller, Milton e Treffers-Daller [101] 

também afirmaram que o conhecimento em largura pode ser representado por alguns 

componentes das dimensões de Nation: a categoria “Forma” e a subcategoria “Forma e 

significado”. Daller também afirmou que o conhecimento em profundidade pode ser avaliado 

pelos componentes “Conceitos e referentes”, “Associações”, “Funções gramaticais”, 

“Colocações” e “Restrições de uso”. 

4.1.2.2 Testes de Vocabulário 

Para avaliar o conhecimento em vocabulário de uma pessoa para cada uma das dimensões, vários 

testes podem ser aplicados. Nesta seção, serão apresentados vários formatos de testes famosos, 

alguns até usados em exames de proficiência de línguas estrangeiras. Apesar de muitos destes 

testes terem sido criados para a língua inglesa, eles poderiam ser adaptados para outras línguas. 

O Word Associates Test (WAT) de Read [106] é um teste que busca avaliar o 

conhecimento receptivo e em profundidade de vocabulário que uma pessoa tem e que, graças ao 

seu formato, avalia uma grande quantidade de palavras. Mais especificamente, o teste avalia o 

conhecimento do aprendiz em reconhecer as associações entre uma palavra alvo e outras 

palavras. As possíveis associações exercitadas no teste são: (1) Paradigmática, onde as palavras 

são sinônimos ou pelo menos similares em relação ao seu significado, talvez uma tendo um 

sentido mais geral que outra, e.g. “time” e “grupo”; (2) Sintagmática, que significa que as palavras 
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são colocações que ocorrem geralmente juntas em uma frase; e (3) Analítica, onde uma palavra 

representa um aspecto ou componente do significado de outra e é provável que faça parte de 

uma de suas definições de dicionário, e.g. “editar” e “publicar”, “time” e “juntos”. O teste 

consiste na apresentação de uma palavra alvo por vez seguida e um grupo de palavras, onde 

metade dele está semanticamente associado à palavra alvo e a outra metade não. Pode parecer 

que as dimensões de conhecimento de vocabulário definidas por Nation em 2001 [99] avaliadas 

através deste teste são apenas Associações, ao menos os sinônimos, e Colocações. No entanto, de 

forma indireta, o teste também avalia Conceitos e referentes, pois dentro da relação analítica, é 

necessário conhecer as definições da palavra no dicionário; e Forma e significado, porque na 

relação paradigmática, é necessário conhecer o significado da palavra. Apesar de ser um bom 

formato de teste, palavras com relação analítica podem ser difíceis de definir e ele pode não servir 

para todas as palavras, visto que existem palavras com apenas um significado, i.e. sem sinônimos. 

A versão inicial do teste apresentada no trabalho de Read apresentou vocabulário da  University 

Word List (UWL) de Nation [88], uma lista com 800 palavras derivada de várias contagens de 

palavras em textos acadêmicos da língua inglesa. 

AuralLex foi criado por Milton [107] para testar o reconhecimento receptivo em 5000 

palavras mais conhecidas da língua inglesa obtidas a partir das listas de palavras de Hindmarsh 

[108] e Nation [109]. Ele consiste em um teste computadorizado que apresenta 120 palavras ao 

participante em formato de áudio e pergunta se ele conhece ou não cada uma. São usadas 20 

palavras de cada lista e algumas pseudopalavras que não existem em inglês para evitar 

superestimação do conhecimento. Esse é o único teste que avalia a dimensão Forma falada de 

conhecimento de vocabulário apresentada por Nation [99]. 

Lex30 é um teste criado por Meara e Fitzpatrick [87] para avaliar o conhecimento 

produtivo do participante em associações de palavras da língua inglesa. Seu formato consiste em 

apresentar uma palavra alvo por vez e exigir que o participante informe o máximo de palavras 

associadas que conseguir. Não há um limite mínimo de palavras associadas que devem ser 

fornecidas, mas no estudo de Meara e Fitzpatrick [87] que introduziu o método foi exigido um 

mínimo de três respostas por palavra. A vantagem do Lex30 em relação a outros testes de 

vocabulário é que ele permite que o participante seja criativo e informe várias respostas ao invés 

de apenas marcar uma resposta correta. Porém, não há um padrão para determinar se uma 

palavra associada é válida ou não, tudo depende de quem irá avaliar o teste e, portanto, a 

avaliação é bem subjetiva. Idealmente, o teste pode ser usado para avaliar conhecimento 

produtivo nas dimensões Colocações e Associações apresentada por Nation em 2001 [99], porém 

tudo depende de quais associações serão aceitas pelo avaliador. 

Beglar [110] criou o Vocabulary size test, um tipo de teste bem popular usado para avaliar o 

conhecimento receptivo e em largura de vocabulário na língua inglesa. Dentre as dimensões de 

conhecimento de vocabulário de Nation [99] , a que o teste avalia é Forma e significado, visto 

que ele exige do participante o conhecimento da definição mais básica das palavras. Seu formato 
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consiste em apresentar cada palavra em um contexto bem genérico, que não a faça mudar de 

significado, e.g. “This is a car”, e apresentar quatro alternativas, cada uma com uma definição 

diferente para a palavra alvo mas apenas uma correta. Apesar do formato de múltipla escolha 

conseguir ser usado para testar um grande número de palavras de forma eficiente, o teste não 

pode ser usado com palavras polissêmicas, i.e. palavras que podem ter mais de uma definição ou 

significado dependendo do contexto. 

O Vocabulary Levels Test (VLT) criado por Nation em 1990 [88] mede o conhecimento 

receptivo de vocabulário em inglês em cinco níveis de freqüência de aparição em textos 

acadêmicos da língua inglesa: 2.000, 3.000, 5.000, 10.000 e University Word List. A lista de 

palavras foi originalmente baseada no livro de Thorndike e Lorge [111], porém novos formatos 

deste teste surgiram com listas melhores. O VLT verifica se o participante conhece o significado 

mais frequente de uma palavra. Ele consiste em apresentar 6 palavras em uma coluna e 3 

definições. O objetivo é ligar 3 palavras a suas devidas definições, sendo que as palavras usadas 

nas definições devem ter, sempre que possível, maior frequência de aparição que as alvo. Assim 

como no Vocabulary size test, apenas a dimensão Forma e significado apresentada por Nation 

em 2001 [99] é a dimensão avaliada neste teste, visto que é verificado o reconhecimento da 

definição mais básica da palavra. 

Laufer e Nation [112] criaram uma versão modificada do VLT, chamada Productive 

Vocabulary Levels Test (PVLT). Ela usa as mesmas listas de palavras que o VLT, porém seu 

formato não é o mesmo. O teste consiste em dar uma frase em inglês por vez com uma lacuna 

que deve ser preenchida por uma palavra. As frases têm de apresentar algum contexto e são 

fornecidas pelo menos as primeiras letras da palavra para evitar que o participante preencha com 

um item lexical completamente diferente da resposta correta. É um teste que avalia o 

conhecimento produtivo controlado do vocabulário de uma pessoa, i.e. conhecimento em 

produzir palavras quando solicitado por uma tarefa e com pelo menos alguma entrada, que neste 

caso é uma frase. Visto que é necessário conhecer o significado de uma palavra para inserí-la em 

uma frase de forma que esta faça sentido, a dimensão Forma e significado apresentada por 

Nation [99] é avaliada neste teste, de forma produtiva. Além disso, a dimensão Forma escrita 

também é avaliada de forma produtiva, pois para que um participante demonstre seu 

conhecimento, as palavras devem ser escritas corretamente na frase. 

O Vocabulary Knowledge Scale (VKS) é um teste criado por Paribakht e Wesche [113] que 

avalia o conhecimento tanto em profundidade como em largura de conhecimento em 

vocabulário. No VKS, um aprendiz vê uma palavra por vez e deve auto-avaliar seu conhecimento 

nela marcando uma das categorias da escala da Tabela 21. Para as categorias III, IV e V, o 

participante deve justificar sua reposta. As categorias III e IV podem ser justificadas fornecendo 

um sinônimo ou significado da palavra alvo, enquanto que a V exige não só um desses dois como 

também a construção de uma frase original. É um teste que avalia o conhecimento produtivo nas 

dimensões Forma e significado, Forma escrita e, graças ao sinônimo que pode ser fornecido nas 
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categorias III e IV, parte da dimensão Associações definida por Nation em 2001 [99]. Também é 

importante mencionar que este teste avalia o conhecimento na dimensão Funções gramaticais 

produtiva, visto que na categoria V, o aprendiz deve ser capaz de usar a palavra em uma frase 

original de forma gramaticalmente e semanticamente correta. É um teste que normalmente pode 

ser realizado de forma bem rápida e por isso pode ser usado para avaliar o conhecimento em 

largura de um aprendiz. No entanto, o teste não é muito automatizável, o que faz com que as 

repostas devam ser corrigidas manualmente por um avaliador. Além disso, quando estiver 

avaliando um VKS realizado por um aprendiz, o avaliador deve levar em consideração que 

existem palavras com mais de um significado, devendo aceitar respostas mesmo que não sejam os 

significados mais comuns para as palavras alvo. 

Tabela 21 – Vocabulary Knowledge Scale. 

Categoria  

I Eu nunca vi essa palavra antes 

II Eu já vi essa palavra antes, mas não sei o que 

significa 

III Eu já vi essa palavra antes e acho que significa 

_______ 

IV Eu conheço essa palavra. Significa ______ 

V Eu posso usar essa palavra em uma frase: 

___________________ 

 

Walters [89] criou o Lexical Frequency Profile (LFP), um teste que avalia o conhecimento 

em largura do vocabulário na língua inglesa. Diferentemente do PVLT, ele mede o conhecimento 

produtivo livre do vocabulário de uma pessoa, i.e. produção livre de palavras sem frases de 

entrada. Seu formato consiste em deixar o participante escrever frases livremente e depois 

analisar a frequência das palavras usadas nas frases. As palavras usadas pelo participante são 

atribuídas a uma das quatro categorias: as primeiras 1000 palavras mais freqüentes em inglês (K1) 

segundo a lista de Nation [109]; as segundas 1000 (K2); palavras que aparecem na lista de 

palavras acadêmicas de Coxhead [114]; e "off-list", palavras que não aparecem em nenhuma das 

outras listas. Visto que nesse teste é exigido que o participante consiga usar uma palavra em uma 

frase original de forma que esteja gramaticalmente e semanticamente correta, ele avalia a 

dimensão Função gramatical descrita nas dimensões de conhecimento de vocabulário de Nation 

[99]. Além disso, ele também julga, indiretamente, a dimensão Forma escrita de forma produtiva, 

visto que palavras não escritas corretamente entram na “off-list” e não recebem pontuação. 

O estudo de Barouni Ebrahimi [115] trouxe um formato de teste capaz de avaliar o 

conhecimento em Partes da palavra. O teste consiste em apresentar algumas palavras alvo na 

língua inglesa juntas a alguns sufixos e prefixos que podem ser usados para gerar outras palavras e 

o participante deveria saber quais deles usar com quais palavras para criar termos existentes na 

língua. Apesar do teste não apresentar o formato de questão objetiva, o autor não considerou 

esse teste como uma forma de avaliar o conhecimento produtivo, pois os sufixos e prefixos que 

deveriam ser usados eram fornecidos em cada questão. Sendo assim, o autor preferiu considerar 

o teste como um teste receptivo de conhecimento em Partes da palavra.  O mesmo estudo trouxe 
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um teste que avalia conhecimento produtivo em Colocações da seguinte forma: uma lista com 

várias palavras alvo era informada e para cada uma o participante deveria escrever três palavras 

que naturalmente ocorrem juntas à ela, porém apenas substantivos, verbos, adjetivos e advérbios 

eram considerados. Durante a explicação sobre como realizar o teste, é enfatizado que as 

colocações podem vir antes ou depois das palavras alvo. 

O trabalho de Sasao e Webb [116] apresentou um teste capaz de avaliar o conhecimento 

receptivo em Partes da palavra da língua inglesa chamado Word Part Levels Test (WPLT), que 

originalmente foi desenvolvido para estudantes japoneses da língua inglesa. O teste consiste em 

questões de múltipla escolha dividos em três seções: (1) medir conhecimento na forma escrita dos 

afixos, onde são apresentados quatro conjuntos de letras que podem ou não ser afixos e apenas 

um é o correto; (2) medir conhecimento em significado dos afixos, onde para cada afixo são 

informados dois exemplos de palavras que o usam utilizando o mesmo significado e um dentre 

quatro significados, o correto, deve ser escolhido; (3) medir conhecimento em função gramatical 

dos afixos, que é o mesmo da seção 2, mas ao invés de significado é avaliado o conhecimento em 

função gramatical do afixo. É um teste bem completo que apresenta três formas de avaliar o 

conhecimento em afixos da língua inglesa e que, ao menos nas seções 2 e 3, avalia o 

reconhecimento em Partes da palavra de determinado vocabulário.  

Ishii e Schmitt [117] elaboraram vários testes para avaliação de conhecimento de 

vocabulário com base nas dimensões de Nation apresentadas em 2001 [99] e com o propósito de 

avaliar as dimensões que japoneses de inglês como segunda língua apresentavam mais dificuldade. 

Um destes testes é o “Test of Multiple Meaning Senses for Words”, que é uma avaliação que 

verifica se o participante possui o conhecimento de ao menos dois significados de palavras 

polissêmicas. Neste teste, uma palavra alvo é informada na língua inglesa e cinco opções na língua 

japonesa, onde duas são significados corretos para a palavra e as outras três são distratores. O 

participante deve ser capaz de escolher os significados corretos para que seja comprovado sua 

proficiência receptiva na dimensão Conceitos e referentes. Em sua versão inicial, o teste foi 

elaborado para 30 palavras da lista British National Corpus (BNC) lemmatised list8. 

De certa forma, com exceção do PVLT, LFP e o AuralLex, todos os testes avaliam 

indiretamente o reconhecimento receptivo da Forma escrita, visto que para conseguir associar 

uma palavra ao seu significado e identificar ou produzir palavras associadas, é necessário ao 

menos reconhecer a forma escrita de uma palavra que é apresentada no enunciado. Até hoje na 

literatura não existe uma ordem definitiva de aprendizado para cada uma das dimensões, mas o 

conhecimento receptivo da forma escrita de uma palavra deve ser um dos conhecimentos mais 

básicos, pois sem ele é impossível um aprendiz identificar as palavras apresentadas em 

enunciados dos testes que avaliam várias outras dimensões. 

                                                 
 

 
8 Disponível em https://www.kilgarriff.co.uk/bnc-readme.html#lemmatised. 
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A Tabela 22 sintetiza quais dimensões de conhecimento de vocabulário definidas por 

Nation  em 2001 [99] são avaliadas através de cada um dos formatos de testes apresentados. 

Tabela 22 – Quais dimensões de conhecimento de vocabulário de Nation (2001) alguns testes 

avaliam. 

Categoria Subcategoria R/P Formato de testes que avaliam 

Forma Falada R AuralLex 

P  

Escrita R Todos menos AuralLex, LFP,PVLT e Test of Multiple 

Meaning Senses for Words 

P PVLT, LFP, VKS 

Partes da palavra 

(sufixos e prefixos) 

R Teste de Barouni Ebrahimi (2017) sobre Partes da palavra, 

WPLT 

P  

Significado Forma e significado R WAT, Vocabulary size test, VLT 

P PVLT, VKS 

Conceitos e referentes R WAT, Test of Multiple Meaning Senses for Words 

P  

Associações R WAT 

P Lex30, VKS 

Uso Funções gramaticais R  

P VKS, LFP 

Colocações R WAT 

P Lex30, Teste de Barouni Ebrahimi sobre Colocações 

Restrições de uso R  

P  

 

4.1.2.3 Avaliação de Conhecimento de Vocabulário na Língua Japonesa 

A língua japonesa possui regras gramaticais muito diferentes de outras línguas como inglês e 

português. Em relação ao vocabulário presente na língua, algumas das dimensões apresentadas 

por Nation [99] podem ser avaliadas de forma diferente em japonês. Essas diferenças serão 

apresentadas nesta seção. Inicialmente, a dimensão Forma escrita é avaliada de forma diferente de 

português porque as palavras da língua japonesa são escritas utilizando os três alfabetos principais 

da língua. Uma palavra escrita em kanji pode ser transcrita para hiragana e a capacidade de um 

aprendiz conseguir fazer esta conversão pode ser classificada como habilidade de reconhecer a 

forma escrita de uma palavra. Além disso, sabendo que cada kanji pode ser escrito através de uma 

combinação de vários traços que seguem uma certa ordem, o conhecimento produtivo da forma 

escrita de uma palavra deve englobar também o conhecimento da ordem dos traços de cada kanji 

que forma esta palavra. Por fim, sabendo que qualquer palavra escrita em hiragana, katakana ou 

kanji pode ser transcrita para romaji, analisar se uma pessoa pode realizar essa conversão também 

é considerada uma forma de avaliar o conhecimento na forma escrita de uma palavra. 

Em relação à dimensão Partes da palavra, a língua japonesa possui vários sufixos e prefixos 

exclusivos e a dimensão Associações segue o mesmo raciocínio, visto que japonês é uma língua 

com algumas associações exclusivas, como o sinônimo entre palavras escritas em sua forma 

normal e em uma sua polida. Por fim, a avaliação de Restrições de uso deve englobar o uso 

correto da forma polida ou informal de uma palavra dependendo do contexto e isso é algo que 

nem toda língua estrangeira apresenta. 
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Com exceção das dimensões previamente descritas, as outras dimensões de Nation seguem 

o mesmo formato de avaliação que qualquer língua estrangeira usaria. 

4.1.3 Avaliação de Vocabulário Computacional 

Existiram alguns sistemas para avaliar computacionalmente o conhecimento em vocabulário para 

a língua japonesa, como o de Yencken [7], que criou um sistema chamado Kanji Tester que se 

baseia no exame de proficiência da língua japonesa JLPT para avaliar o conhecimento de uma 

pessoa no vocabulário da língua escrito em kanji. Para isso, a ferramenta gera automaticamente 

questões de múltipla escolha com base no vocabulário exigido no exame de proficiência. As 

questões consistem em exigir que um participante associe uma palavra ao seu significado ou 

leitura correta dentre quatro alternativas, porém há três variações possíveis: a palavra está em 

kanji ou hiragana e as alternativas estão em inglês, vice-versa e a palavra está em kanji e as 

alternativas estão em hiragana. O aprendiz pode informar quantas questões ele deseja que o teste 

tenha no intervalo de 10 até 50. O sistema pode ser classificado como sistema inteligente, visto 

que ele pode escolher os distratores para as questões com base no desempenho do participante 

em testes passados: distratores que confundiram mais o usuário serão escolhidos com maior 

frequência que aqueles que não o fizeram. Kanji Tester também permite que os estudantes 

visualizem seu desempenho ao longo dos testes de vocabulário ao calcular uma média dos 

resultados obtidos em todos os testes do sistema. Graças ao seu formato, o sistema é um 

exemplo de como o conhecimento receptivo em Forma e significado e Forma escrita, no caso 

das associações entre leitura em kanji e em hiragana, do vocabulário da língua japonesa podem 

ser avaliados de forma automatizada. Porém, a ferramenta está limitada ao vocabulário 

apresentado nos níveis N4 e N3 do JLPT, que segundo Yencken [7], consistem em 800 e 1500 

palavras respectivamente. Por fim, é importante mencionar que o público alvo do sistema 

consiste em estudantes dos níveis N4 e N3 do exame de proficiência da língua que querem 

exercitar o conhecimento em kanji.  

Wang, Waple e Kawahara [4] elaboraram CALLJ, um sistema que avalia o conhecimento 

em gramática e vocabulário na língua japonesa de um aprendiz. Ele pode criar automaticamente 

questões de vocabulário com base em 1500 palavras, 300 kanji e 95 funções gramaticais. O 

formato de avaliação utilizado consiste em apresentar uma imagem e exigir que o participante 

produza uma frase em japonês com base nessa imagem. A frase pode ser escrita através do 

teclado ou pronunciada através da fala, mas uma reposta só é considerada correta se for uma das 

880 respostas previamente cadastradas no sistema para a pergunta. O participante também pode 

solicitar uma dica para cada uma das palavras da frase que ele deve formar, porém cada palavra 

não é simplesmente revelada em um único passo, o sistema mostra inicialmente apenas a função 

gramatical dela, seguida de seu tamanho e, por fim, cada um dos caracteres da palavra pode ser 

revelado, resultando em uma penalidade na nota final do estudante no teste. O sistema analisa a 
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entrada do aprendiz e verifica se ela apresenta um dos seguintes erros: uso de uma palavra 

diferente da palavra alvo na frase, uso de verbo na forma errada dentre intransitiva e transitiva e 

entre outros erros. Como o sistema já possui uma ideia de quais repostas são válidas para cada 

pergunta, é possível comparar a resposta do participante com uma das possíveis repostas corretas 

e utilizar uma árvore de decisão para classificação de erro. Esse trabalho descreve uma forma 

possível de avaliar o conhecimento produtivo em Funções gramaticais de vocabulário segundo as 

dimensões de Nation apresentadas em 2001 [99]. No entanto, ainda há uma certa limitação na 

avaliação desta dimensão, visto que o participante não está livre para escrever qualquer frase para 

ser analisada, apenas frases semelhantes às cadastradas no sistema são consideradas corretas e o 

vocabulário suportado pelo sistema está limitado às  palavras do vocabulário dos níveis N4 e N5 

do JLPT. Devido ao conteúdo do sistema, o público alvo do sistema consiste em estudantes dos 

níveis N4 e N5 do JLPT. 

Japanese e-Learning utterance training system é um sistema criado por Yamakawa et al. [8] 

que avalia a proficiência em pronúncia de frases e palavras de um aprendiz na língua japonesa 

através de um mecanismo de reconhecimento de fala japonesa chamado “Julius”9. O sistema 

possui dois tipos de avaliação: treinamento de enunciado, onde o aprendiz vê uma figura, lê uma 

palavra escrita em hiragana e kanji e deve pronunciá-la corretamente; e treinamento auditivo, 

onde o participante deve ouvir um diálogo na língua japonesa e escolher uma dentre quatro 

alternativas para a questão que testa o reconhecimento da palavra. Sendo assim, o sistema avalia 

de forma automatizada o conhecimento receptivo na dimensão Forma falada do vocabulário 

japonês através do treinamento auditivo e o conhecimento produtivo é avaliado através do 

treinamento de enunciado. Além disso, visto que no treinamento auditivo é necessário entender o 

significado da palavra alvo nos diálogos para responder de forma correta, o teste também avalia 

de forma indireta o conhecimento receptivo em Forma e significado. O vocabulário exercitado 

na ferramenta consiste nos cadernos de exercício da língua usados no International Student 

Center of Kumamoto University (ISCKU), porém os autores informaram que a troca de material 

é algo possível. No entanto, para que a ferramenta conseguisse funcionar com outros materiais, 

existem algumas dificuldades: (1) Seria necessário produzir cada arquivo de áudio para cada 

palavra do treinamento auditivo, problema que também foi encontrado na versão 

computadorizada do AuralLex; (2) O Julius deveria ser capaz de reconhecer a pronúncia de cada 

palavra do novo material. Sendo assim, ainda há dificuldades em conseguir avaliar Forma falada 

de forma receptiva e produtiva para qualquer vocabulário. Outras funcionalidades do sistema 

incluem: (i) Comparação de movimento dos lábios - O sistema também grava, através de uma 

webcam, o movimento dos lábios de um estudante enquanto ele pronuncia uma palavra, para que 

ele possa comparar seus movimentos aos utilizados por um professor da língua; e (ii) 

                                                 
 

 
9 Disponível em https://github.com/julius-speech/julius. 
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Visualização de progresso – o banco de dados do sistema armazena informações como duração 

de treinamento, frequência de uso do sistema e percentual de respostas corretas e incorretas, que 

podem ser visualizadas pelo estudante ou professor. Por fim, é importante mencionar que, 

segundo os desenvolvedores, o sistema deveria ser usado por iniciantes na língua japonesa, visto 

que quanto mais tempo um aprendiz leva utilizando a pronúncia errada de palavras da língua, 

mais difícil fica de corrigí-la.  

Outro exemplo de como avaliar computacionalmente a Forma falada produtiva na língua 

japonesa foi a demonstrada no estudo de Hirata [74]. Nele, foi usada a ferramenta Kay 

Elemetrics’ CSL-Pitch Program em dois formatos de teste: (i) production test, onde cada 

participante deveria pronunciar as palavras de uma lista de forma isolada ou formando frases, as 

pronúncias eram gravadas em fitas casetes e eram julgadas por nativos japoneses; e (ii) perception 

test, onde os participantes iriam ouvir palavras, isoldas e utilizadas em frases, pronunciadas por 

nativos e deveriam marcar os padrões de som corretos das palavras, identificando quais sílabas 

deveriam ter pronúncia alta e quais deveriam ser baixas. Apesar do sistema não precisar de um 

mecanismo que seja capaz de reconhecer a pronúncia correta de palavras da língua japonesa 

como no Japanese e-Learning utterance training system, surge outra dificuldade, visto que ainda é 

necessário ter arquivos com palavras produzidas por nativos para fazer a comparação. No caso 

do estudo de Hirata, foi necessário produzir arquivos para 21 palavras dos production test e 30 

no perception test, que foram consideradas difíceis de pronunciar, mas que não foram listadas no 

trabalho. Seja através de mecanismos de reconhecimento de discurso ou que comparam 

pronúncias diferentes, sempre existirá alguma dificuldade em automatizar a avaliação em Forma 

falada produtiva. 

Já existiram várias ferramentas computacionais que indiretamente avaliam o conhecimento 

produtivo na forma escrita do vocabulário japonês, como é o caso do Kanakun, um sistema 

desktop descrito no trabalho de Inoue [56] cujo objetivo é facilitar a aquisição de hiragana e 

katakana na língua japonesa e possui alguns módulos principais que envolvem apresentação dos 

hiragana e katakana em formato de flashcards ou apresentando suas formas e leituras, prática de 

escrita dos caracteres com apresentação da ordem de escrita, apresentação de 230 palavras com 

leitura nos dois alfabetos e figuras, e 3 avaliações de conhecimento em formato de jogos: uma de 

múltipla escolha onde deve-se relacionar um caractere em hiragana ou katakana com sua 

pronúncia em formato escrito ou romaji (kana game module), uma com formato de teste de 

múltipla escolha onde deve-se relacionar fotos de palavras com sua escrita em hiragana (word 

game module) e outra onde são apresentadas algumas figuras e para cada uma deve-se escrever 

no teclado a palavra em japonês correspondente (typing game module). Kanakun possui um 

escopo bem limitado com apenas 230 palavras que devem pertencer às categorias básicas 

mamíferos, aves, animais marinhos, insetos, partes do corpo, edifícios, cores, comida e bebidas, 

casa, instrumentos musicais, natureza, objetos de uso pessoal, empregos e meios de transporte. A 
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utilização de categorias básicas no ensino de vocabulário japonês e o ensino dos alfabetos mais 

fáceis da língua tornam Kanakun uma ferramenta direcionada aos estudantes iniciais de japonês.  

Outras ferramentas que avaliaram o conhecimento na forma escrita do vocabulário japonês 

foram os materiais de ensino Computer assisted Instruction (CAI) de formato de perguntas e 

respostas apresentados por Ikeda [118]. Estes materiais elaboram testes de gramática, vocabulário 

ou kanji e, durante um teste, o participante pode receber algumas dicas sonoras ou textuais, ou 

desistir de uma questão. Em relação aos formatos de questões apresentados, existem questões de 

múltipla escolha, escrita de kanji apresentado e um formato semelhante ao PVLT, onde para cada 

palavra alvo é apresentada uma frase com uma lacuna a ser preenchida e uma figura e o 

participante deve informar uma palavra escrita em japonês que complete de forma correta a frase. 

Graças ao último formato de questão apresentado, estes materiais também avaliam o 

conhecimento produtivo em Forma e significado, visto que para completar as frases é necessário 

conhecer o significado das palavras alvo e as questões não são objetivas. Para cada estudante, os 

materiais armazenam informações importantes sobre o processo de avaliação, como o tempo que 

levou para responder as questões e número de tentativas. Por fim, o trabalho que apresenta os 

materiais não descreve o vocabulário avaliado, apenas informa que ele é composto de palavras de 

nível fundamental. Dessa forma, não é possível identificar o público alvo destes materiais apenas 

com base nesse trabalho da literatura. 

A Fig. 19 apresenta as ferramentas computadorizadas para avaliar conhecimento lexical na 

língua japonesa descritas. Porém, as ferramentas Kay Elemetrics’ CSL-Pitch Program e Kanakun 

não estão apresentadas na figura, visto que os trabalhos que as descrevem não apresentaram suas 

interfaces.    
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Fig. 19 – Ferramentas computadorizadas para avaliar conhecimento lexical na língua japonesa: (A) 

Materiais de ensino CAI de formato de perguntas e repostas de Ikeda; (B) Kanji Tester; (C) Japanese e-

Learning utterance training system; e (D) CALLJ. 

 

Embora o foco da pesquisa por ferramentas computacionais para avaliar conhecimento em 

vocabulário seja na língua japonesa, surgiram várias outras ferramentas na língua inglesa, como é 

o caso dos formatos computacionais de alguns testes de vocabulário famosos que foram 

previamente descritos neste capítulo. Alguns dos testes de conhecimento de vocabulário são 

originalmente computacionais e, portanto, comprovam que é possível avaliar certas dimensões de 

forma automatizada, como é o caso do AuralLex que avalia o conhecimento na Forma falada 

receptiva. Outros ganharam versões online embora originalmente fossem testes apenas feitos no 

papel: o Productive Vocabulary Levels Test (PVLT)10, que possui uma versão online que utiliza 

18 palavras de cada uma das listas de palavras do método original e segue o mesmo formato dele, 

porém com a possibilidade de verificar as repostas dos participantes de forma automatizada; o 

Word Associates Test (WAT)11, cuja versão online apresenta um exemplo com 40 itens da língua 

inglesa e segue o mesmo formato e vocabulário do teste original; o Vocabulary size test12, que 

                                                 
 

 
10 Versão online disponível em https://www.lextutor.ca/tests/levels/productive/. 

11 Versão online disponível em https://www.lextutor.ca/tests/associates/. 

12 Versão online disponível em http://my.vocabularysize.com/select/test. 
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possui uma versão online disponível em vários idiomas com 140 palavras retiradas do British 

National Corpus13; e a versão computadorizada do Word Part Levels Test chamada CAT-WPLT, 

que foi apresentada por Mizumoto, Sasao e Webb [119] e está disponível online14 em um formato 

com 20 questões na primeira seção, 15 na segunda e 10 na terceira.  

Pode-se pensar que como é possível automatizar o WAT e ele é um teste que avalia as 

dimensões Forma e significado, Conceitos e referentes, Colocações, Associações e indiretamente 

Forma escrita de forma receptiva, então está comprovado que é possível avaliar estas dimensões 

automaticamente. Porém, adaptar o WAT para avaliar qualquer vocabulário de qualquer língua é 

uma tarefa difícil, visto que deve-se obter palavras que formem relações paradigmática, 

sintagmática e analítica com as palavras alvo e isso nem sempre é possível. Ainda que um material 

com diversas palavras alvo, como um dicionário da língua japonesa, fosse fornecido, as palavras 

associadas deveriam ser introduzidas manualmente e poderiam existir palavras sem sinônimos ou 

colocações, o que faria o formato do teste ser alterado, exigindo que os participantes marcassem 

menos repostas para cada pergunta. Esses problemas podem existir não só no WAT mas em 

outros testes que avaliem as dimensões Colocações e Associações. Sendo assim, ainda há 

dificuldades em avaliar de forma computacional estas dimensões dando apoio a qualquer 

vocabulário de qualquer língua estrangeira. 

O AuralLex é um teste computadorizado que trabalha com as 5000 palavras mais 

conhecidas da língua inglesa obtidas a partir das listas de palavras de Hindmarsh [108] e Nation 

[109]. Porém, fazê-lo dar suporte a outro vocabulário é um processo complicado, visto que para 

que uma ferramenta que usa o método consiga avaliar automaticamente a dimensão Forma falada 

de forma receptiva, é necessário que sejam fornecidos arquivos de áudio para cada palavra do 

vocabulário. Sendo assim, uma grande dificuldade encontrada na automatização do AuralLex ou 

de qualquer outro teste de Forma falada receptiva é a necessidade de produzir arquivos de áudio 

para cada palavra de um vocabulário. 

A versão computadorizada do PVLT e os materiais de ensino Computer assisted 

Instruction (CAI) de formato de perguntas e respostas apresentados por Ikeda [118] provam que 

é possível automatizar a avaliação do conhecimento produtivo em Forma e significado utilizando 

um formato de teste que exige completar lacunas com palavras alvo. No entanto, as ferramentas 

só trabalham com questões com frases pré-determinadas, o que significa que só é possível avaliar 

o conhecimento no vocabulário utilizado para elaborar as frases. Para evitar que apenas o 

conhecimento em um vocabulário pré-determinado seja avaliado, existem ferramentas como o 

sistema REAP apresentado por Brown, Frishkoff e Eskenazi [120] que embora não avalie o 

                                                 
 

 
13 O British National Corpus é é uma coleção de 100 milhões de palavras de amostras de linguagem escrita e 

falada de uma ampla gama de fontes. Mais informações em http://www.natcorp.ox.ac.uk/corpus/. 

14 Versão online disponível em http://langtest.jp/cat/?wid=1&tid=5. 
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conhecimento produtivo mas sim o receptivo, consegue criar perguntas no formato complete as 

lacunas de forma automatizada. O sistema tem como objetivo avaliar o conhecimento nas 

dimensões Forma e significado e Associações de um aprendiz para fornecer textos da língua 

inglesa disponíveis online que estejam de acordo com o nível de conhecimento dele, mas a 

avaliação é feita através de perguntas criadas automaticamente com o auxílio do banco de dados 

Wordnet 15 . Um dos formatos de perguntas da ferramenta é o complete as lacunas porém 

apresentando quatro frases e quatro palavras que podem ser usadas para completá-las por vez ou 

uma frase por vez e quatro alternativas para preencher a lacuna. Além disso, esse formato é usado 

para elaborar perguntas que avaliam a capacidade de reconhecer sinônimos, antônimos, 

subordinados, hiperônimos e significado das palavras alvo. Apesar de aparentemente a 

ferramenta apresentar uma solução para automatizar a criação de questões que avaliam 

conhecimento em vocabulário, existe um problema em automatizar esse processo: se o teste deve 

apresentar frases reais em uma língua estrangeira e avaliar o conhecimento apenas nas palavras 

alvo que devem preencher as lacunas das frases, então deve-se criar frases onde todas as outras 

palavras dela já sejam previamente conhecidas por quem está fazendo o teste, senão o aprendiz 

será prejudicado por sua falta de conhecimento. No entanto, criar frases onde todas as palavras 

senão a alvo são conhecidas por um estudante nem sempre é possível. Sendo assim, avaliar de 

forma completamente automatizada o conhecimento produtivo em Forma e significado ou 

receptivo mas utilizando frases reais de uma língua estrangeira como contexto para as questões 

ainda é algo impossível, que sempre apresentará alguma limitação.  

Avaliar o conhecimento receptivo em Forma e significado automaticamente não parece 

apresentar problemas, visto que a versão do Vocabulary size test comprova que isto é algo 

possível e a ideia poderia ser facilmente adaptada para apoiar o vocabulário outras línguas. No 

entanto, apesar do software estar disponível em vários idiomas, sua versão atual só suporta a 

avaliação de vocabulário na língua inglesa. Algo semelhante acontece com a avaliação receptiva de 

Partes da palavra, visto que o CAT-WPLT apresenta um formato que poderia ser adaptado para 

outras línguas, mas atualmente só avalia o conhecimento em inglês, visto que foi desenvolvido 

para ser avaliado com estudantes universitários japoneses de inglês como segunda língua. 

Já existiram algumas versões automatizadas do Vocabulary Knowledge Scale, como o 

sistema descrito no trabalho de Cobb [121] que mostra palavras de forma aleatória e pede para os 

alunos classificarem seu conhecimento de acordo com as categorias “III - acho que conheço”, 

“IV – definitivamente conheço” e “I - não conheço”. Apesar das categorias serem baseadas nas 

apresentadas pelo VKS, as justificativas através de sinônimos ou significados não devem ser 

                                                 
 

 
15 Wordnet é um banco de dados léxical em inglês que armazena substantivos, verbos, adjetivos e advérbios, 

suas e suas relações, e.g. antônimos, sinônimos. Uma versão online está disponível em 

http://wordnetweb.princeton.edu/perl/webwn.  
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fornecidas via sistema mas sim via escrita à mão para ser avaliada por um professor. Também é 

importante mencionar que o vocabulário do sistema consiste em apenas 300 palavras do livro de 

Furler [122] e 400 do livro de De Maupassant [123]. Horst e Meara [124] utilizaram um sistema 

chamado MLex que apresenta 300 palavras extraídas do quadrinho de 6000 palavras do autor 

Goscinny [125] aleatoriamente e pede para que os utilizadores classifiquem seu conhecimento em 

cada uma segundo as categorias de Cobb [121] e introduzindo uma nova categoria: “II – não 

tenho certeza se conheço”. Porém, assim como no outro sistema, esse também não recebia 

justificativas para as categorias III e IV através do computador.  Os autores destes dois trabalhos 

objetivavam avaliar uma grande quantidade de vocabulário de forma automatizada e é por isso 

que a categoria V do VKS não foi utilizada, visto que não é possível analisar de forma 

automatizada uma produção textual com a mesma precisão de um professor de línguas 

estrangeiras. Como pode-se perceber, apesar de ser possível elaborar uma versão automatizada do 

VKS, ela nunca trará o teste na íntegra, visto que algumas partes ainda devem ser analisadas por 

professores de línguas estrangeiras. 

Laufer e Goldstein [126] desenvolveram um teste feito pelo computador chamado 

Computer Adaptive Test of Size and Strength (CATSS)16. Esse teste avalia o que segundo a 

autora é a habilidade mais importante no conhecimento de vocabulário: a capacidade de ligar 

forma ao significado. Para isso, o teste apresenta questões em 4 modalidades diferentes: (1) 

Active recall, onde o sistema apresenta uma frase com uma lacuna que deve ser preenchida por 

uma palavra e a sua definição mais básica e as primeiras letras dela são fornecidas, assim como no 

PVLT; (2) Passive recall, que mostra uma definição de uma palavra com uma lacuna não 

preenchida e para responder de forma correta o participante deve conhecer a definição da palavra 

alvo; (3) Active recognition, onde uma definição é mostrada ao participante e ele deve escolher a 

palavra associada dentre quatro alternativas; e (4) Passive recognition, que consiste no inverso do 

productive recognition, i.e. escolher dentre 4 definições a correta para uma palavra. Além disso, o 

teste adapta suas questões de acordo com as respostas do participante: inicialmente apenas o 

formato active recall é usado e caso o aprendiz acerte a palavra neste formato, ela não aparecerá 

nos outros formatos. O mesmo acontece com outros formatos seguindo a ordem de 

apresentação: active recall, passive recall, active recognition, passive recognition. Graças ao seu 

formato, o CATSS é um exemplo de como a dimensão Forma e significado apresentada por 

Nation [99] pode ser avaliada de forma automática nos conhecimentos receptivo e produtivo. 

Porém, o vocabulário utilizado consiste apenas em 30 palavras de cada uma das listas de 

frequência de palavras na língua inglesa usadas no Vocabulary Levels Test. 

O sistema ALEK (Assessing Lexical Knowledge) de Leacock e Chodorow [90] avalia 

automaticamente o uso incorreto de vocabulário em redações digitais elaboradas para o TOEFL. 

                                                 
 

 
16 Disponível em http://catss.cf/. 
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As palavras alvo consideradas são fixas e foram pré-determinadas durante a implementação da 

ferramenta, mas a construção de um modelo de uso e a identificação dos erros nas redações é 

feita de forma automática. O vocabulário considerado na ferramenta consiste em 30 milhões de 

palavras em inglês de textos da San Jose Mercury News e para cada palavra são seguidos 

exemplos de uso correto apresentados por 10000 frases do corpus linguístico de Linguistic Data 

Consortium North American News, North American News Text Supplement e CD-ROMs 

Tipster17. Para cada frase de uma produção textual, a ferramenta analisa as palavras que são 

usadas em conjunto com as palavras alvo, verificando as palavras funcionais (e.g. pronomes e 

preposições) e as categorias sintáticas das palavras (e.g. substantivo no plural ou ponome da 

terceira pessoa) e identificando quais delas não são normalmente usadas em conjunto segundo as 

10000 frases consideradas, e.g. determinante singular que precede um substantivo no plural, 

como em “a benefits”. A ferramenta consegue identificar problemas de quando uma palavra está 

faltando, uso de termo errado, uso de palavra extra desnecessária, aplicação de forma errada (e.g. 

apresentação na forma de singular em vez de plural), inadequação de verbo e objeto e de verbo e 

sujeito e erro de escrita das palavras alvo. ALEK é um bom exemplo de como avaliar o 

conhecimento produtivo em Forma e significado e Funções gramaticais do vocabulário da língua 

inglesa, porém a ferramenta apresenta o mesmo problema da CALLJ em relação à avaliação do 

conhecimento produtivo em Funções gramaticais: o participante não está livre para escrever 

qualquer frase para ser analisada, apenas frases semelhantes às 10000 cadastradas no sistema são 

consideradas corretas e o vocabulário suportado pelo sistema está limitado ao encontrado no San 

Jose Mercury News. Avaliar o conhecimento produtivo livre das funções gramaticais do 

vocabulário de uma pessoa é algo que exige muito cuidado, pois não é possível prever todas as 

frases possíveis que um aprendiz pode criar. Sendo assim, apesar dos avanços da tecnologia e seja 

na língua japonesa ou inglesa, esta ainda é uma dimensão impossível de ser completamente 

avaliada de forma computacional. 

A Fig. 20 apresenta as ferramentas computadorizadas para avaliar conhecimento lexical na 

língua inglesa descritas. Mais uma vez, as ferramentas ALEK, AuralLex, REAP e o VKS 

automatizado não estão apresentadas na figura porque os trabalhos que as descrevem não 

apresentaram suas interfaces.    

 

                                                 
 

 
17 Disponível em http://www.ldc.upenn.edu/. 
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Fig. 20 – Ferramentas computadorizadas para avaliar conhecimento lexical na língua inglesa: (A) 

PVLT online; (B) CATSS; (C) Vocabulary size test online; (D) CAT-WPLT; e (E) WAT online. 

 

A Tabela 23 sintetiza quais dimensões de Nation [99] já podem ser avaliadas de forma 

computacional e quais são as ferramentas que as avaliam na língua japonesa e na língua inglesa. 

Apesar de já existirem muitas soluções computacionais para avaliar vocabulário, há algumas 

dimensões que apresentam dificuldades em serem avaliadas de forma automatizada, como mostra 

a Tabela 24.  

Após uma análise destas formas computacionais para avaliar as dimensões de Nation de 

2001, é possível perceber que é possível avaliar de forma automatizada muitas dimensões e 

algumas destas formas não parecem apresentar nenhum problema que impossibilite que elas 

sejam adaptadas para avaliar qualquer vocabulário. No entanto, como discutido anteriormente, 

algumas dimensões apresentam problemas em avaliá-las de forma automatizada e para qualquer 

vocabulário. Além disso, todas as soluções computacionais atuais trabalham apenas com um 

vocabulário pré-determinado específico. O Japanese e-Learning utterance training system foi o 
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único sistema cujos desenvolvedores levantaram a possibilidade de ser usado para outro 

vocabulário, porém sua versão atual não possibilita que alguém informe uma lista de vocabulário 

na qual deseja ser avaliado. Sendo assim, caso uma destas ferramentas fosse usada em sua versão 

atual para avaliar o conhecimento em vocabulário de uma turma que estuda japonês como 

segunda língua, os estudantes poderiam ser prejudicados por nunca terem tido contato com o 

vocabulário específico utilizado nas ferramentas. 

Ainda não há uma forma de avaliar todas as dimensões apresentadas por Nation, visto que 

as dimensões Conceitos e referentes produtivo, funções gramaticais receptivo, Partes da palavra e 

Restrições de uso não possuem ainda alguma solução computacional ou formato de teste famoso 

para avaliá-las. 

Tabela 23 – Quais dimensões de conhecimento de vocabulário apresentadas por Nation em 2001 

podem ser avaliadas computacionalmente. 

Categoria Subcategoria R/P Ferramenta computacional que a avalia 

Japonês Inglês 

Forma Falada R Japanese e-Learning utterance 

training system 

AuralLex 

P Japanese e-Learning utterance 

training system, Kay Elemetrics’ 

CSL-Pitch Program 

 

Escrita R Kanji Tester WAT online, 

Vocabulary size test 

online 

P Kanakun PVLT online, VKS 

automatizado 

Partes da palavra 

(sufixos e prefixos) 

R  CAT-WPLT 

P   

Significado Forma e significado R Kanji Tester, Japanese e-Learning 

utterance training system 

WAT online, 

Vocabulary size test 

online, CATSS, PVLT 

online, REAP 

P Materiais de ensino Computer 

assisted Instruction (CAI) de formato 

de perguntas e repostas de Ikeda 

CATSS, ALEK, VKS 

automatizado 

Conceitos e 

referentes 

R  WAT online 

P   

Associações R  WAT online, REAP, 

VKS automatizado 

P   

Uso Funções gramaticais R   

P CALLJ ALEK 

Colocações R  WAT online 

P   

Restrições de uso R   

P   

 

Tabela 24 – Quais dimensões de conhecimento de vocabulário apresentadas por Nation em 2001 

possuem problemas ao serem avaliadas computacionalmente. 

Categoria Subcategoria R/P Problemas em avaliar computacionalmente 

Forma Falada R Necessidade de produzir arquivos de áudio para cada palavra do 

vocabulário 

P Necessidade de ter um mecanismo de reconhecimento de fala que 

suporte cada palavra do vocabulário a ser usado, necessidade de ter 

arquivos de áudio para comparação de pronúncia correta e 

pronúncia de um aprendiz 
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Escrita R  

P Necessidade de ter um avaliador para corrigir questões discursivas 

Partes da palavra 

(sufixos e prefixos) 

R  

P  

Significado Forma e significado R  

P Ou as questões são previamente elaboradas e só avaliam o 

conhecimento em vocabulário pré-determinado ou são criadas 

automaticamente e exigem conhecimento prévio dos aprendizes em 

palavras diferentes das alvo 

Conceitos e referentes R  

P  

Associações R Podem existir palavras sem sinônimos ou antônimos e sempre será 

necessário informá-los manualmente caso deseja-se avaliar o 

vocabulário de um material 

P Podem existir palavras sem sinônimos ou antônimos e sempre será 

necessário informá-los manualmente caso deseja-se avaliar o 

vocabulário de um material, necessidade de ter um avaliador para 

corrigir questões discursivas 

Uso Funções gramaticais R  

P Não é possível prever todas as frases possíveis que um aprendiz 

pode criar 

Colocações R Podem existir palavras sem colocações e sempre será necessário 

informá-las manualmente caso deseja-se avaliar o vocabulário de 

um material 

P  

Restrições de uso R  

P  

 

4.2 Introdução do Problema  

Já existem muitos métodos para avaliar o conhecimento em vocabulário que um aprendiz possui 

na língua japonesa e eles consideram diversas dimensões de conhecimento de vocabulário. 

Alguns destes métodos possuem formatos computacionais, o que significa que podem ser 

aplicados de forma automatizada, sem a necessidade de intervenção frequente de um professor 

da língua. No entanto, todas as ferramentas computacionais trabalham apenas com listas de 

vocabulário específicas e previamente cadastradas e não é possível informar palavras novas, i.e. 

nunca cadastradas no sistema, para serem utilizadas na avaliação. Além disso, nenhuma delas 

avalia a aquisição de conhecimento obtida em um determinado intervalo de tempo, i.e. quantas 

palavras foram adquiridas entre uma primeira aplicação do teste e as aplicações seguintes. Apesar 

de não estarem presentes, estas funcionalidades são relevantes, visto que professores de japonês 

podem querer verificar quanto de vocabulário foi adquirido por seus alunos ao entrar em contato 

com um material, e.g. materiais didáticos, ou ao longo das aulas. Com a intenção de avaliar a 

proficiência lexical japonesa e resolver as limitações encontradas nos atuais testes 

computadorizados de vocabulário, foi desenvolvido um exame computadorizado para avaliação 

de conhecimento em vocabulário da língua japonesa denominado de Nihongo Kotoba Shiken (NKS) 

(日本語言葉試験), em português, Teste de Vocabulário Japonês.   
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4.3 Nihongo Kotoba Shiken  

O exame, apoiado por um sistema, segue os seguintes passos: o professor define o vocabulário 

que será utilizado no exame;  um primeiro teste é realizado pelo estudante (descrito no contexto 

deste trabalho como “teste 0” ou “pré-teste”) para verificar o conhecimento prévio do aluno no 

vocabulário definido; o participante estuda as palavras do exame por um determinado período de 

tempo para, em seguida, realizar um novo teste a fim de avaliar novamente o seu conhecimento 

no vocabulário do exame; por fim, a evolução do conhecimento lexical do estudante ao longo 

dos testes pode ser visualizada peloprofessor. Cabe ressaltar que o exame não se restringe apenas 

a dois testes, podendo ter quantos testes o professor desejar, de modo a melhor avaliar o 

aprendizado de novas palavras ao longo de cursos de ensino da língua. 

4.3.1 Aspectos Metodológicos 

Os aspectos metodológicos do exame compreendem as definições de dimensões e formato de 

avaliação, estratégia para determinação de distratores, e etapas de aplicação, conforme descritos a 

seguir. 

4.3.1.1  Dimensões e Formato de Avaliação 

Primeiramente, ficou decidido que o modelo de conhecimento de vocabulário usado seria o 

descrito por Nation [99], visto que é o modelo mais completo e que melhor delimita cada 

dimensão de conhecimento. No entanto, assim como mencionado por Schmitt [102], avaliar cada 

uma das dimensões para um conjunto de palavras em um único teste seria impraticável. Por isso, 

apenas as dimensões do Japanese Language Proficiency Test (JLPT) foram consideradas, visto 

que esse é o teste oficial para avaliar o conhecimento de não-nativos da língua e que este teste 

apresenta um formato computadorizável. Segundo Yencken [7], o JLPT avalia o conhecimento 

das dimensões “Forma escrita”, “Forma e significado” e “Associações” de Nation [99]. No 

entanto, ficou decidido que o exame não deveria avaliar o conhecimento nesta última dimensão 

(i.e. associações), visto que o exame deveria funcionar para qualquer conjunto de palavras da 

língua e pode existir palavras que não possuem sinônimos ou antônimos. 

As questões do exame se baseiam no formato do exame de proficiência da língua japonesa. 

No formato de avaliação do exame proposto (Fig. 21) é possível perceber que para cada palavra 

são apresentadas duas questões objetivas: “Escolha a escrita correta”, onde o participante deve 

associar a escrita em hiragana da palavra com sua escrita em kanji ou, em alguns poucos casos, 

em romaji, quando a palavra não possuir escrita em kanji; e “Escolha a tradução correta”, onde é 

necessário escolher a tradução correta do termo na língua-nativa do participante. Cada questão 

possui quatro alternativas assim como no exame de proficiência, porém ainda existe uma opção 
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“Não sei ou não lembro”. Essa opção é apresentada antes das outras e tem maior destaque para 

que o participante reflita, antes de ver todas as possíveis respostas à questão, se ele reconhece a 

palavra-alvo. Caso contrário, ele deve marcar esta opção. 

 

 
Fig. 21 – Formato de avaliação adotado na NKS methodology. 

 

Em relação às dimensões de conhecimento de vocabulário de Nation [99] avaliadas no 

exame, a questão “Escolha a escrita correta” avalia o reconhecimento da forma escrita de uma 

palavra, pois segundo a metodologia de avaliação usada no JLPT, a capacidade de associar o 

mesmo termo em dois alfabetos diferentes da língua japonesa é prova suficiente de que um 

estudante domina este conhecimento. Já a questão “Escolha a tradução correta” verifica a 

capacidade de um participante conseguir correlacionar forma e significado de uma palavra, pois 

segundo Nation [99], quando se trata de uma avaliação de uma língua estrangeira, isso pode ser 

verificado através de um teste que faça uma pessoa correlacionar um termo em uma língua 

estrangeira com sua tradução na língua-nativa. Apesar de não ser possível avaliar o conhecimento 

produtivo de nenhuma destas dimensões através do formato de questão de múltipla escolha 

utilizado, é um formato que, segundo Yencken [7], reduz a subjetividade na correção de questões, 

visto que apenas uma única resposta é considerada correta. 

Visto que cada questão apresenta o formato de múltipla escolha, o exame computadorizado 

também propõe uma estratégia para auxiliar a criação de bons distratores, ou seja, as alternativas 

incorretas de uma questão. 

4.3.1.2 Estratégia Para Determinação de Distratores 

Em relação aos distratores da questão “Escolha a tradução correta”, propõe-se que os distratores  

sejam compostos por palavras de mesma função gramatical e cujo significado esteja relacionado 

com a tradução da palavra-alvo. No entanto, os distratores não devem conter sinônimos, visto 

que apenas uma alternativa deve responder corretamente a questão. A Fig. 21 ilustra um exemplo 

prático para esta estratégia, onde a palavra alvo, かぞく, é um substantivo que significa “família” 
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e os distratores são palavras de mesma função gramatical, possuem significados relacionados e 

não são sinônimos. 

A estratégia para determinação dos distratores para a questão “Escolha a escrita correta” 

apresenta maior complexidade que a outra: a partir da leitura em kanji da palavra-alvo, um dos 

kanji dela é inalterado e todos os outros são substituídos por kanji usados em termos japoneses 

de significado relacionado à palavra-alvo. A Fig. 22 ilustra esta estratégia utilizando novamente a 

palavra-alvo “かぞく”. Nela, o kanji inalterado está sublinhado, e é possível perceber que há um 

padrão: no 1º distrator, o primeiro kanji é inalterado, no 2º não se interfere com o segundo kanji 

e a partir do 3º o processo reinicia, visto que a palavra só possui dois kanji. Caso a palavra alvo 

apresente escrita em romaji, ao invés de kanji, serão utilizadas outras palavras do vocabulário do 

exame que também estejam escritas em romaji. 

 
Fig. 22 – Exemplo que ilustra a estratégia de determinação de distratores do exame para a questão 

“Escolha a escrita correta”. 

4.3.1.3 Fluxo de Execução 

A Fig. 23 ilustra as etapas de aplicação do exame, diferenciando quais ações são realizadas por um 

professor de japonês, estudantes da língua e o sistema desenvolvido. 

 
Fig. 23 – Fluxo de execução da NKS methodology. 

 

Inicialmente, o professor deve cadastrar no NKS um novo exame e para isso é necessário 

determinar as características do exame, ou seja, qual a turma que o realizará, o vocabulário 

utilizado e a quantidade de testes. No NKS, os termos “exame” e “teste” possuem significados 

distintos, ou seja, um exame de conhecimento de vocabulário possui vários testes (n), sendo o 

primeiro (teste 0) e os demais testes (teste i, até n-1); ; um teste é uma prova de avaliação de 

conhecimento de vocabulário na língua, e o teste 0 (também chamado no contexto deste trabalho 

de pré-teste) serve para avaliar o conhecimento prévio do estudante no vocabulário que deverá 

ser aprendido, antes de iniciar o processo de ensino-aprendizagem dessas palavras. Testes de um 
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mesmo exame avaliam o mesmo vocabulário, possuem a mesma quantidade de questões e são 

realizados pela mesma turma. O conjunto de estudantes que participam de um exame no NKS  é 

denominado “turma”. 

Após serem determinadas as características do exame, o sistema, automaticamente, elabora 

o pré-teste (i.e., o teste 0) que deverá ser realizado pelo estudante. Com a intenção de simular o 

comportamento de um teste real de vocabulário em línguas estrangeiras, como o JLPT e o Test 

Of English as a Foreign Language (TOEFL), optamos por determinar que os testes possuam um 

tempo máximo para sua realização. O estudante deve responder o teste em, no máximo, t 

minutos, sendo t o número de palavras que fazem parte do teste. Além disso, NKS permite que 

um participante finalize um teste mesmo que não tenha respondido todas as questões, com a 

condição de que questões não respondidas serão consideradas incorretamente respondidas. 

Quando um estudante termina um teste, o sistema, automaticamente, corrige o teste e o 

professor, logo em seguida, pode visualizar o resultado. 

Durante o período de realização de um exame, um participante pode desistir de realizar 

quaisquer novos testes do exame. Esse participante será, então, considerado “desistente” e não 

participará mais do exame. Apenas após todos os estudantes que precisam fazer um teste 

terminarem de fazê-lo e, ainda, naturalmente excluindo todos os desistentes, o teste é, então, 

considerando concluído e o professor deve cadastrar um novo teste, caso ainda seja necessário 

para o exame. O processo se repete até que todos os n testes estejam finalizados, situação na qual 

o exame é considerado, também, concluído.. 

Com o fim do exame, o professor pode visualizar as notas do estudante em todos os testes 

do exame e, dessa forma, verificar a evolução do conhecimento dos estudantes ao longo do 

período de avaliação. No exame, a nota de um estudante indica quantas palavras ele conhece 

dentre as apresentadas no teste e seu valor consiste no percentual de palavras que ele conseguiu 

identificar corretamente a forma escrita em kanji ou romaji, e a tradução. Sendo assim, pode-se 

dizer que a única forma de um participante comprovar que conhece uma palavra é mostrando 

que é proficiente em todas as dimensões de conhecimento de vocabulário de Nation [99] 

avaliadas no exame, conforme descrito na Seção 4.3.1.1.[99]. 

4.3.2 Sistema 

O exame computadorizado consiste em um sistema web desenvolvido utilizando as linguagens de 

programação Python e PHP e, com o apoio do framework para desenvolvimento de ferramentas 

web Django. A versão atual do sistema está disponível no idioma Português-Brasileiro (PT-BR), 

porém outras línguas podem ser suportadas com poucas modificações. 

O sistema possui diversas funcionalidades relacionadas a: (i) Gerenciar materiais, que 

envolve o cadastro e remoção de listas de vocabulário que podem ser usadas nos exames; (ii) 

Gerenciar estudantes, e (iii) Gerenciar turmas, que abrange o cadastro e remoção dos 
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participantes de exames; (iv) Aplicar teste, que consiste na realização de um teste de um exame 

em andamento; (v) Visualizar resultados, que abrange a visualização dos resultados dos testes e 

dos exames; e (vi) Gerenciar exames, que contém as funcionalidades de cadastro e remoção de 

exames, cadastro de testes, gerenciamento de estudantes desistentes e alteração de quantos testes 

um exame em andamento terá. O sistema também possui um dashboard que mostra o estado atual 

das últimos exames cadastrados (e.g., para exames em andamento é informado o nome do teste 

mais atual e quantos alunos ainda faltam realizar). 

O exame proposto neste trabalho até poderia ser empregado para criar provas em papel 

que poderiam ser aplicadas em cursos de ensino da Língua Japonesa. Porém, com a intenção de 

facilitar o processo de criação, aplicação e correção de avaliações de conhecimento em 

vocabulário baseadas no NKS para professores de japonês, foi desenvolvido um sistema que 

automatiza algumas das tarefas que o professor teria de realizar manualmente. 

O sistema segue, portanto, o formato de avaliação do exame, como descrito na Seção 

4.3.1.1 (Fig. 24). 

 
Fig. 24 – Exemplo de teste sendo realizado via NKS. 

 

Através do NKS, um professor de japonês não precisa elaborar cada questão de um teste, 

visto que o sistema cria, automaticamente, todas as questões. No entanto, para que isso seja 

possível, é necessário que o professor forneça uma lista com todo o conjunto de vocabulário que 

será avaliado pelo exame e para cada palavra as seguintes informações devem estar presentes: 

leitura em hiragana, tradução na língua-nativa dos participantes e escrita em kanji ou romaji. 

Opcionalmente, para cada palavra também podem ser fornecidos os distratores para a questão 

“Escolha a escrita correta” e “Escolha a tradução correta”, embora o sistema também possa criá-

los de forma automática utilizando a estratégia de determinação de distratores proposta (vide 
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Seção 4.3.1.2) e duas APIs externas: a API da Datamuse18, que é usada para a obtenção de 

palavras de significado relacionado à da lista fornecida pelo professor e para obter os sinônimos, 

que não devem fazer parte dos distratores; e a API Googletrans para Python19 (que traduz os 

resultados obtidos na API da Datamuse, visto que esta apenas trabalha apenas com a língua 

inglesa). 

Podem existir casos em que a lista de palavras fornecida pelo professor seja excessivamente 

extensa (e.g., milhares de palavras) e avaliar o conhecimento dos estudantes para todas as 

palavras, uma a uma, pode ser uma tarefa inviável. Para resolver esse problema, NKS utiliza a 

equação (Fig. 25) conhecida como “fórmula para determinação do tamanho da amostra com base 

na estimativa da proporção populacional” 83. Através desta equação, o sistema calcula a 

quantidade de palavras que são avaliadas no exame de forma que os resultados apresentados 

tenham nível de confiança de 95% com margem de erro variando entre 1 e 5%. A margem de 

erro do exame deve ser definida pelo professor quando do cadastro do exame, e todos os testes 

de um exame seguem a mesma margem de erro; a margem de erro padrão é de 2%. 

 
Fig. 25 – Equação adotada no NKS para calcular a quantidade de palavras que são avaliadas no 

exame. 

 

No sistema desenvolvido, um teste aplicado para um estudante pode ser diferente do 

mesmo teste quando aplicado para outro estudante e as palavras apresentadas na aplicação de 

uma teste (e.g., teste 0), podem ser diferentes das palavras apresentadas em um teste futuro (e.g., 

teste 1), visto que as palavras são escolhidas de forma aleatória pelo sistema para cada teste. 

Apesar desses testes possuírem palavras diferentes, ainda é possível comparar os resultados deles 

para verificar se o estudante apresentou melhor desempenho que outro ou se houve aquisição de 

conhecimento em vocabulário entre um teste e outro, desde que os testes estejam baseados e 

sejam gerados a partir do mesmo conjunto de palavras (o do exame). 

Após a realização de um teste, o sistema corrige, automaticamente, cada teste e permite que 

um professor visualize os resultados alcançados por seus estudantes dentre duas visualizações, 

i.e.,  resultados de uma turma para todos os testes de um exame, e resultados finais de um 

estudante para vários exames que ele já concluiu no NKS. Em ambos os casos, há formatos 

diferentes de apresentação de resultados (Fig. 26). 

                                                 
 

 
18 https://www.datamuse.com/api/. 

19 http://py-googletrans.readthedocs.io/en/latest/. 
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Fig. 26 – Apresentação de resultados no NKS em formatos: (A) tabela para uma turma, (B) tabela 

para um estudante, (C) gráfico para uma turma, (D) gráfico para um estudante e (E) box plot das notas dos 

estudantes de diferentes testes de um exame. 

 

Na Fig. 26a, são apresentadas duas tabelas, uma com os resultados individuais de cada 

estudante e outra com uma síntese dos resultados de uma turma. Na primeira tabela, cada linha 

representa um estudante da turma e cada coluna é um teste diferente da mesma avaliação. As 

células apresentam a pontuação alcançada em cada teste e, caso exista, um percentual na cor 

verde ou vermelha que indica o ganho ou perda de conhecimento em vocabulário entre um teste 

e outro. Para cada resultado, o professor pode visualizar quais foram as palavras que um 

estudante acertou, errou, ou que informou não saber ou não lembrar a escrita ou tradução 

correta. Já a segunda tabela apresenta a média aritmética, desvio padrão da turma e a maior e a 

menor nota alcançada para cada teste. É importante mencionar que os estudantes desistentes 

também podem aparecer nessas tabelas e eles não apresentarão resultados para os testes que não 

fizeram. A Fig. 26b apresenta uma tabela com resultados de apenas um estudante ao longo dos 

exames já concluídos.  

A Fig. 26c apresenta os resultados em formato de gráfico de linhas que indica o 

desempenho de uma turma ao longo dos testes de um exame e a Fig. 26d apresenta o mesmo 

formato considerando o progresso de apenas um único estudante ao longo de várias avaliações. É 

importante mencionar que um estudante desistente pode estar no gráfico mesmo que não tenha 

terminado nenhum dos testes, como é o caso de Estudante 4 (Fig. 26c), que embora esteja nas 

legendas, não finalizou nenhum teste e portanto não existe uma linha que ilustre seu desempenho 

na avaliação. Por fim, a Fig. 26e mostra um box plot realizado sobre as pontuações da turma para 
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cada teste. Essa representação é o formato ideal para ter uma visão geral da distribuição das notas 

e é a única que não é apresentada quando o professor quer ver os resultados de apenas um 

estudante em vez de uma turma. 

Como exposto, o exame proposto neste artigo, pode ser benéfico para professores da 

Língua Japonesa que desejam avaliar conhecimento em vocabulário de seus estudantes, visto que 

o sistema desenvolvido pode auxiliar os professores nessa atividade de diversas formas. 

4.4 Discussão  

O desenvolvimento do Nihongo Kotoba Shiken envolveu várias etapas de pesquisa. Inicialmente, foi 

necessário ter uma melhor compreensão sobre o que significa conhecer, de fato, uma palavra e 

para isso diferentes visões de pesquisadores da área de estudo de vocabulário para línguas 

estrangeiras foram analisadas até que fossem descobertas as dimensões de conhecimento de 

vocabulário mais adequadas. Em seguida, foram analisados testes computadorizados e não 

computadorizados que serviram de base para concretizar a estratégia e formato de avaliação 

proposto neste trabalho, bem como para definir como a adoção de um formato 

computadorizado poderia otimizar o processo de avaliação de vocabulário da Língua Japonesa. 

Durante essa etapa, também foram descobertas algumas limitações atuais no processo de 

avaliação de conhecimento em vocabulário apoiado por ferramentas computacionais. 

Toda a pesquisa realizada resultou na concepção e desenvolvimento de um teste 

computadorizado para exame do conhecimento lexical na Língua Japonesa que resolve as 

limitações encontradas nos atuais testes computadorizados de vocabulário. Após a concretização 

do NKS, foram realizadas duas avaliações de eficiência, que serão descritas nos próximos 

capítulos desse trabalho. Cabe ressaltar que a versão do exame computadorizado apresentado 

neste trabalho já contém melhorias que foram implementadas com base nos resultados dessas 

avaliações. 

4.4.1 Limitações 

Embora a versão atual do exame esteja bem completa, o exame computadorizado apresenta 

certas limitações que serão descritas a seguir. Em primeiro lugar, a API da Datamuse utilizada na 

determinação dos distratores não dá suporte à Língua Portuguesa e, portanto, não consegue 

identificar sinônimos desta língua. Por exemplo, a palavra “せいと” pode ser traduzida como 

“student” na Língua Inglesa e a API considera a palavra inglesa “schoolboy” uma palavra não 

sinônima de “student”, porém ambas significam, na Língua Portuguesa, a mesma coisa, i.e., 

“estudante”;  seria bom utilizar uma outra API que dê suporte à Língua Portuguesa. Sabendo que 
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a questão “Escolha a tradução correta” só possui uma única reposta correta, outra limitação 

consiste no fato do exame não ser muito adequado para palavras polissêmicas (i.e., com mais de 

um significado), porém há uma solução: o professor pode cadastrar a mesma palavra mais de uma 

vez em uma lista de vocabulário que será utilizada em um exame e informar para cada cadastro 

um significado diferente. Por fim, o professor não pode definir por conta própria o número de 

questões de um exame, visto que essa quantidade é calculada, automaticamente, pelo sistema 

através de uma fórmula estatística. 

4.5 Síntese e Próximos Passos  

Esse capítulo apresentou um exame computadorizado para avaliar conhecimento lexical na 

Língua Japonesa denominado de Nihongo Kotoba Shiken. Foram apresentados os aspectos 

metodológicos e as etapas de aplicação do exame, bem como de que forma o exame pode 

beneficiar o processo de avaliação de conhecimento. O NKS apresenta uma solução para avaliar 

a evolução do conhecimento lexical de estudantes de japonês ao longo de um determinado tempo 

e de forma computadorizada. Também é importante mencionar que este é o primeiro exame 

computadorizado da literatura capaz de (i) armazenar e apresentar resultados de testes já 

realizados, destacando a evolução do conhecimento dos participantes; e (ii) permitir que o 

vocabulário utilizado nos testes seja definido por um professor da língua. 

A abordagem pode ser utilizada por professores e alunos da língua japonesa. Porém, ainda 

é necessário aplicá-la em um contexto real de enstudo da língua japonesa para que a eficiência e 

eficácia dela sejam comprovadas. Sendo assim, os próximo passo consiste na avaliação do Nihongo 

Kotoba Shiken, começando com a avaliação apoiada por um profissional na língua japonesa.  

 



 
 

Capítulo 5 

5 Avaliação do Nihongo Kotoba Shiken com 

Especialista 

Atualmente, o uso da tecnologia para o ensino-aprendizagem de diversos assuntos tem 

contribuído para o processo de mudança na educação, propondo novos ambientes de 

aprendizagem e auxiliando a construção efetiva do conhecimento. Encontra-se hoje uma grande 

variedade de softwares educacionais disponíveis, mas nem todos alcançam seu principal objetivo, 

ou seja, a construção efetiva do conhecimento. Uma abordagem que pode ser utilizada para 

analisar criteriosamente a eficiência destes sistemas no processo de aprendizagem é a realização 

de um estudo de caso, que consiste em uma investigação empírica de um fenômeno 

contemporâneo dentro de seu contexto da vida real [128]. No cenário de avaliação de uma 

ferramenta educacional, essa metodologia de pesquisa normalmente é utilizada para analisar as 

vantagens e problemas de utilizar a ferramenta em seu contexto real de uso. 

Na literatura latino-americana, já existe um número significativo de trabalhos que relatam a 

realização de estudos de caso para avaliar a eficiência de ferramentas educacionais de estudo de 

diversos assuntos, como a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) [129], ortografia da Língua 

Portuguesa [130], informática fundamental [131] e Língua Japonesa [84]. A utilização desta 

metodologia de pesquisa têm demonstrado benefícios como a investigação aprofundada de 

experiências, mudanças de motivação ao longo do processo, impressões sobre as ferramentas 

educacionais e identificação de problemas no entendimento e uso delas por parte dos 

participantes do processo. Estes estudos podem ajudar a descobrir formas de aperfeiçoar os 

sistemas educacionais. 

No contexto de ferramentas educacionais, uma ramificação que tem evoluído bastante nos 

últimos anos é a área de ensino-aprendizado de idiomas. É nesse contexto que estão as 

ferramentas Computer Assisted Language Learning (CALL), que auxiliam o estudo de línguas 

estrangeiras e são encontradas em diversos formatos, tais como, dicionários eletrônicos e 
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verificadores de gramática [5]. Segundo o que foi descrito no início do Capítulo 4 deste trabalho, 

pesquisadores de tecnologias para estudo de línguas já desenvolveram sistemas CALL para o 

estudo de vários idiomas e já existem muitas ferramentas para o estudo de japonês (JCALL). 

O conjunto de sistemas educacionais para o estudo de japonês pode auxiliar aqueles que 

têm interesse na língua, como é o caso da população dos países da América Latina.. Inclusive, de 

acordo com o que foi apresentado no início do Capítulo 4 deste trabalho, já existe um extensivo 

número de ferramentas computacionais para estudantes latino-americanos estudarem japonês e a 

eficiência destes sistemas pode ser avaliada através de estudos de caso com estudantes da língua 

japonesa. No entanto, encontrar um grande número de aprendizes de japonês na América Latina 

é uma tarefa difícil, principalmente no Brasil, onde existe um número de cursos restritos quando 

comparado à outras línguas como inglês. Além disso, a rede oficial brasileira de ensino da língua 

não está igualmente distribuída em todas as regiões do país, a maioria está concentrada nos 

grandes centros e capitais, como em São Paulo onde há 24 Centros de Estudo da Língua (CEL); 

muito poucos cursos de qualidade e certificados pelo consulado de Japonês do Brasil estão 

disponíveis nas regiões Norte e Nordeste do Brasil [132]. 

Neste contexto, este capítulo apresenta um estudo de caso realizado com a intenção de 

avaliar a eficiência de um exame computadorizado de conhecimento lexical na Língua Japonesa, 

i.e., o Nihongo Kotoba Shiken [133]. O estudo de caso envolve o aprendizado de vocabulário ao 

longo de um tempo e várias aplicações do exame para avaliar a evolução do conhecimento, bem 

como a comparação com um formato de avaliação não computadorizado. 

Este capítulo está organizado da seguinte maneira: a Seção 5.1 descreve a metodologia 

empregada no estudo de caso; a Seção 5.2 apresenta os resultados obtidos através da metodologia 

de pesquisa; a Seção 5.3 analisa e discute os resultados do estudo de caso; e a Seção 5.4 sintetiza o 

capítulo e apresenta os próximos passos. 

5.1 Método  

Com a intenção de observar a eficiência e a eficácia do Nihongo Kotoba Shiken em um contexto real 

de uso, foi realizado um estudo de caso envolvendo um participante de alta proficiência na 

Língua Japonesa. As questões de pesquisa, o participante, o ambiente e os materiais, bem como, 

os procedimentos do estudo estão descritos a seguir. 

5.1.1 Questões de Pesquisa 

A principal questão de pesquisa que este estudo tenta responder é se o Nihongo Kotoba Shiken é tão 

eficiente quanto um tradicional teste de vocabulário. As questões de pesquisa específicas são: 
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i. O Nihongo Kotoba Shiken consegue medir a evolução do conhecimento lexical de um 

estudante ao longo de um determinado tempo de forma tão precisa quanto um tradicional 

teste de vocabulário? 

ii. O tempo necessário para um estudante concluir o Nihongo Kotoba Shiken é menor que um 

tradicional teste de vocabulário? 

5.1.2 Participante 

O participante do estudo foi um professor de uma instituição de ensino do Nordeste do Brasil 

que oferece um curso de japonês reconhecido pelo Consulado Japonês do Brasil [132]. Ele tem 

33 anos, 17 anos de estudo de japonês, teve vivência no Japão e possui proficiência no idioma 

equivalente ao JLPT N2, que é descrito como “capacidade de compreender o japonês utilizado 

em situações do dia-a-dia, e em uma variedade de circunstâncias, até certo nível”. Além disso, o 

participante realiza as seguintes atividades para aprender vocabulário na língua: escrever e 

pronunciar novos termos repetidas vezes, descobrir suas origens e significados, conectá-los à 

outras palavras de significado similar ou sinônimos e antônimos, estudar seus afixos, revisá-los 

periodicamente, ouvir materiais em áudio, elaborar discursos e produções textuais e interagir com 

jogos de videogame em japonês. 

Em relação às estratégias para avaliação de proficiência lexical utilizadas em sala de aula, o 

professor utiliza avaliação escrita de conhecimento e exercícios orais e de livros didáticos para 

verificar se seus alunos conhecem o vocabulário ensinado em sala de aula, e não utiliza nenhum 

método para analisar a evolução de conhecimento lexical dos estudantes ao longo do curso de 

japonês. Além disso, o participante demonstrou interesse em um exame que pudesse ser utilizado 

para avaliar a evolução do conhecimento lexical de estudantes porque essa avaliação poderia ser 

utilizada para otimizar as metodologias de ensino de professores de ensino da língua com base 

nos resultados encontrados. Por fim, o participante informou que nunca havia pensado em um 

formato de avaliação para medir a aquisição de conhecimento em vocabulário de seus estudantes 

ao longo de um tempo, mas se fosse elaborar um, apresentaria uma lista de palavras e o estudante 

deveria informar se conhece ou não cada uma. 

Apesar do participante ser um instrutor da Língua Japonesa, durante todo o estudo de caso, 

o participante recebeu o mesmo tratamento de um estudante, visto que o estudo envolveu avaliar 

a evolução do seu conhecimento ao longo de um determinado período de tempo. É importante 

mencionar que, devido ao seu conhecimento prévio, o participante deveria ser considerado um 

estudante com alta proficiência no idioma.  
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5.1.3 Ambiente e Materiais 

A proposta para avaliar a eficácia do exame desenvolvido envolveu a aplicação de dois exames 

para avaliar proficiência lexical, i.e., do NKS, que representa um exame de formato 

computadorizado, e do Vocabulary Knowledge Scale (VKS) [113], que é um teste feito em papel 

onde um aprendiz auto-avalia sua proficiência lexical informando, para cada palavra apresentada, 

seu nível de familiaridade com a mesma através de uma das categorias (i.e., de I a V) da escala 

apresentada a seguir: 

I. Eu nunca vi essa palavra antes. 

II. Eu já vi essa palavra antes, mas não sei o que significa 

III. Eu já vi essa palavra antes e acho que significa: __________. 

IV. Eu conheço essa palavra. Significa: _____________. 

V. Eu posso usar essa palavra em uma frase: ____________. 

 

No VKS, caso um participante escolha a categoria III, IV ou V, ele deve justificar sua 

reposta informando um sinônimo ou significado da palavra-alvo e, no caso da categoria V, 

também deve elaborar uma sentença com o termo apresentado. O resultado final de um VKS 

consiste no valor obtido através da soma das pontuações individuais de cada questão. Essa 

pontuação individual pode ser calculada com base na seguinte estratégia [134]: se uma pessoa 

marcou a categoria I, ela recebe apenas 1 ponto; 2 pontos são atribuídos se a categoria II foi 

marcada ou se o participante marcou a categoria III, IV ou V, mas não conseguiu demonstrar que 

conhece o sinônimo ou significado correto da palavra do enunciado; o participante recebe 3 

pontos se marcou III, IV ou V e conseguiu demonstrar que conhece o sinônimo ou significado 

adequado da palavra-alvo; e se ele marcou a categoria V e a frase está semanticamente correta, 

recebe 4 pontos, mas se além disso a frase estiver gramaticalmente correta, são atribuídos 5 

pontos. Segundo Paribakht e Wesche [134], se um participante receber, para uma questão do 

VKS, uma pontuação entre 1 e 2, isso significa que a pessoa ainda não conhece a palavra do 

enunciado, porém se a pontuação for maior que 2, ele a conhece. 

A utilização de dois exames de formatos distintos permitiu que fossem comparados os 

resultados obtidos em cada um e sua eficiência. Também é importante mencionar que o VKS foi 

escolhido para representar o exame em papel cujos resultados seriam comparados com os 

obtidos no NKS porque (i) sua eficiência para medir a evolução da proficiência lexical japonesa 

de estudantes da língua foi previamente comprovada [135][136]; e (ii) o VKS avalia se um 

aprendiz reconhece o significado e a forma escrita do vocabulário apresentado, assim como o 

NKS.  

O ambiente utilizado nos dias em que os exames foram aplicados consistiu em uma sala 

que não era suscetível a ruídos externos. Além disso, em relação aos materiais utilizados, o NKS 
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foi aplicado utilizando um notebook Inspiron 15R 5537-A10 da empresa DELL e o tempo que o 

participante levou para responder o teste no papel foi cronometrado através de um iPhone 5s. 

5.1.4 Procedimento 

Todas as atividades que o participante teve que realizar durante as oito etapas do estudo de caso 

estão sintetizadas a seguir: 

1. Teste de reconhecimento prévio das palavras; 

2. Preenchimento do termo de consentimento livre e esclarecido, questionário demográfico, 

e aplicação do primeiro teste do NKS e do VKS (teste 0); 

3. Primeira semana de estudo de vocabulário; 

4. Aplicação do segundo teste do NKS e do VKS (teste 1); 

5. Segunda semana de estudo de vocabulário; 

6. Aplicação do terceiro teste do NKS e do VKS (teste 2); 

7. Terceira semana de estudo de vocabulário; 

8. Aplicação do quarto teste do NKS e do VKS (teste 3), uso livre do sistema, e 

preenchimento do questionário pós-estudo. 

 

O vocabulário utilizado nos testes foi definido através de um teste de reconhecimento 

prévio, na qual o participante deveria informar dentre uma lista de 90 palavras utilizadas no 

exame de proficiência da Língua Japonesa quais são as que ele não reconhece. É importante 

mencionar que as palavras apresentadas nesse teste fizeram parte do vocabulário exigido no nível 

N1 do JLPT, visto que é o único nível em que o participante ainda não possui proficiência. 

Dentre as 90 palavras, o participante não reconheceu 45, que foram usadas em todas as 

aplicações do NKS e VKS (Tabela 25); as palavras dessa tabela estão na ordem em que foram 

apresentadas ao participante durante o estudo, mas que foram aleatorizadas, após a realização do 

teste de reconhecimento prévio. É importante mencionar que as palavras “あべこべ” (#18), “あ

やふや” (#21) e “いっそ” (#45) são as únicas da lista que não apresentaram leitura em kanji e 

isso acontece porque o conhecimento dos kanji que as compõem não é avaliado no exame de 

proficiência de nível N1. 

Tabela 25 – Vocabulário usado no estudo de caso. 

 

# 
Palavra Tradução 

Leitura em kanji ou 

romaji 

Semana de estudo 

1 あいだがら relacionamento 間柄 1ª 

2 あいま Intervalo 合間 

3 あえて intencionalmente 敢えて 

4 あからさま franco 明白 

5 あきらめ resignação 諦め 
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6 あくどい exagerado 悪どい 

7 あくる seguinte 明くる 

8 あさましい desprezível 浅ましい 

9 あざむく enganar 欺く 

10 あざわらう ridicularizar あざ笑う 

11 あたいする merecer 値する 

12 あっけない muito curto 呆気ない 

13 あっこう insulto 悪口 

14 あつらえる fazer pedido 誂える 

15 あつりょく pressão 圧力 

16 あとまわし adiamento 後回し 2ª 

17 あぶらえ pintura a óleo 油絵 

18 あべこべ inverso abekobe 

19 あまぐ equipamento de chuva 雨具 

20 あやつる operar 操る 

21 あやふや incerto ayafuya 

22 あやぶむ duvidar 危ぶむ 

23 あやまち falha 過ち 

24 あらす destruir 荒らす 

25 あらっぽい difícil 荒っぽい 

26 あんさつ assassinato 暗殺 

27 あんじ sugestão 暗示 

28 いえで fugir de casa 家出 

29 いかり raiva 怒り 

30 いきごむ entusiasmar-se com 意気込む 

31 いきさつ circunstâncias 経緯 3ª 

32 いきなり de repente 行き成り 

33 いくた muitas vezes 幾多 

34 いじゅう migração 移住 

35 いじる tocar 弄る 

36 いそん dependência 依存 

37 いたって muito 至って 

38 いたわる tomar conta de 労る 

39 いちがいに incondicionalmente 一概に 

40 いちじるしい considerável 著しい 

41 いちもく rápida olhada 一目 

42 いちりつ igualdade 一律 

43 いちれん uma série de 一連 

44 いっきょに de uma vez 一挙に 

45 いっそ em vez de isso 

 

No primeiro dia de aplicação dos exames, foram fornecidas instruções para cada formato. 

Neste dia, também foi passado para o participante do estudo o termo de consentimento livre e 
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esclarecido, o formulário de autorização para uso dos dados e imagens, e o questionário 

demográfico. 

Ao todo, foram quatro dias de avaliação, em diferentes datas. Em cada um deles, o 

participante deveria responder o VKS, aguardar um intervalo de uma hora e, por fim, realizar o 

NKS. As datas de aplicação dos exames estavam separadas por um intervalo de, no mínimo, uma 

semana, período no qual o participante deveria livremente aprender 15 novas palavras do 

vocabulário utilizado nos testes, que eram fornecidas ao participante através de uma lista entregue 

no fim de um dia de avaliação. Durante o período de aprendizado, o participante deveria escrever 

em um diário o conteúdo estudado e as dificuldades encontradas, de maneira similar à 

metodologia adotada no estudo de Leung [135]; o diário foi utilizado após a conclusão dos testes 

como instrumento auxiliar da análise dos resultados do estudo. É importante mencionar que 

decidiu-se fornecer o período de apenas uma semana para o estudo de vocabulário porque 

acreditava-se que o participante tinha proficiência suficiente para aprender 15 novas palavras 

durante este intervalo. 

No fim do último dia de avaliação, o participante ficou livre para utilizar o sistema 

computadorizado desenvolvido como quisesse por um determinado tempo para que ele pudesse 

analisar o sistema e sugerir melhorias. Por fim, o participante relatou sua experiência através de 

um questionário pós-estudo. 

5.2 Resultados  

Nesta seção, serão apresentadas as descobertas e os resultados obtidos em cada dia de avaliação, 

individualmente, explicitando o desenvolvimento de conhecimento do participante ao longo do 

estudo. Em seguida, serão apresentadas uma comparação da duração de cada teste que compõe o 

exame, a análise da evolução da proficiência lexical do participante considerando os resultados de 

todos os testes e sua posição em relação à utilidade e facilidade de uso do exame 

computadorizado desenvolvido. 

5.2.1 Primeiro Dia de Avaliação 

No primeiro dia de avaliação, o participante ainda não havia estudado nenhuma das 45 palavras 

utilizadas no estudo e foi por isso que na primeira aplicação do VKS o participante informou que 

nunca viu nenhum dos termos, com exceção de “いきなり” (#32), e sua pontuação foi 46. No 

entanto, ao invés de fazer o mesmo no NKS, o participante decidiu usar seu conhecimento em 

kanji para deduzir a tradução e escrita correta de algumas palavras, visto que na Língua Japonesa 

cada kanji pode ser convertido para hiragana e possui um significado que pode estar relacionado 
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à tradução da palavra na qual o kanji está empregado (e.g., a palavra “雨具” que significa 

“equipamento de chuva” é composta por dois kanji: o primeiro significa “chuva” e o segundo 

“ferramenta”).  

Através dessa estratégia, o participante respondeu as questões de 22 palavras do teste, 

acertando 12, errando 3 e informando que reconhece a leitura, mas não conhece a tradução de 7, 

resultando em uma nota de 26,67%. Para evitar que o participante adivinhasse as repostas de 

testes futuros, a estratégia para determinação dos distratores do NKS teve de mudar. No 

primeiro dia de avaliação o participante levou 2m57s para responder ao VKS e 9m16s para 

responder ao NKS. 

5.2.2 Segundo Dia de Avaliação 

Na segunda aplicação do NKS, foi enfatizado que o participante deveria responder honestamente 

o teste e por isso ele evitou utilizar sua estratégia para deduzir as respostas para as questões. 

Neste NKS, o participante acertou o significado e tradução de 17 palavras, onde 3 delas não 

faziam parte da lista de 15 palavras que teve de aprender na 1ª semana de estudo de vocabulário, 

totalizando uma nota de 37,78% que indica um aumento de 11,11% desde o primeiro NKS. 

Já no segundo VKS, ele informou o significado correto de todas as 15 palavras que 

aprendeu e para uma delas, “あっこう” (#13), também escreveu uma frase gramaticalmente e 

semanticamente correta, resultando em uma pontuação de 107, que indica um aumento de 61 

pontos, em relação ao teste anterior. Ao terminar este VKS, o participante disse que iria praticar a 

escrita de palavras em frases para ter melhor desempenho na próxima aplicação do VKS. No 

segundo dia de avaliação o participante levou 6m47s para responder ao VKS e 6m25s para 

responder ao NKS. 

5.2.3 Terceiro Dia de Avaliação 

Com a intenção de avaliar se os distratores criados de forma automatizada segundo a nova 

estratégia idealizada após a primeira aplicação do NKS estavam adequados para um estudante 

proficiente em japonês, foi solicitado que o participante utilizasse a estratégia de adivinhação 

adotada na primeira aplicação do teste para responder as questões do teste com palavras que ele 

ainda não havia estudado. Na terceira aplicação do teste, o participante acertou 29 das 30 palavras 

que deveria conhecer, obtendo uma nota de 75,56%, que indica um aumento de 37,78% desde a 

última avaliação. Dentre as 30, a única palavra que o participante não acertou foi “あきらめ” 

(#5), que também não foi reconhecida no segundo teste. Além disso, como dentre as 15 palavras 

que ele não deveria conhecer, ele acertou a tradução e escrita de 5, tentou mas não acertou 2 e 

informou que não conhece a tradução e escrita de outras 8, é possível perceber que apesar da 
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nova estratégia para determinação de distratores não impedir completamente que pessoas com 

alta proficiência na língua ainda consigam adivinhar algumas respostas, a nova estratégia para 

determinação dos distratores parecer ser mais eficiente que a utilizada no primeiro NKS. 

Em relação ao terceiro VKS, foi percebido que houve perda de conhecimento lexical desde 

o segundo VKS, visto que dentre as 15 palavras que o participante reconheceu no segundo teste, 

5 ele informou que já viu antes mas não sabe o significado, i.e., categoria II, e para outras duas ele 

respondeu o teste de forma incorreta. Dentre as 30 palavras que o participante deveria conhecer, 

ele conseguiu informar o significado correto de 21, fornecendo frases gramaticalmente e 

semanticamente corretas para 11 delas, resultando em uma pontuação de 137, que indica um 

aumento de 30 pontos, em relação ao teste anterior. Por fim, é importante mencionar que nesta 

aplicação do VKS, o participante também conseguiu escrever o significado correto de uma 

palavra que ainda não havia sido apresentada na lista de estudo, “いちれん” (#43). Isso 

aconteceu porque ele lembrou do significado do termo, que foi apresentado nos testes 

computadorizados previamente realizados. No terceiro dia de avaliação o participante levou 

38m03s para responder ao VKS e 8m59s para responder ao NKS. 

5.2.4 Quarto Dia de Avaliação 

A última aplicação dos testes ocorreu apenas um mês após realizado o terceiro dia de avaliação, 

visto que o participante teve problemas de saúde e por este motivo não conseguiu realizar os 

exames na data inicialmente planejada. O participante também não conseguiu estudar o novo 

vocabulário, apenas ocasionalmente revisou os termos apresentados em testes passados. Apesar 

disso, de acordo com o último teste computadorizado, ele reconheceu a tradução e escrita correta 

de 25 das 30 palavras que deveria conhecer e lembrou de 28 dos 34 termos que havia 

reconhecido no terceiro teste, o que indica que ele conseguiu reter o conhecimento adquirido 

mesmo após esse período. Também é importante mencionar que o participante tentou adivinhar 

a tradução e escrita de 6 palavras que não havia estudado e conseguiu acertar 4, sendo que 3 delas 

ele já havia acertado no terceiro teste e a última ele já havia acertado no primeiro teste. Sua nota 

final no exame foi 64,44%, o que indica uma redução de 11,12% desde a terceira avaliação. 

Apesar do NKS ter demonstrado que o participante reteve conhecimento, os resultados do 

quarto VKS demonstraram que dentre as 30 palavras que o participante deveria conhecer, ele só 

reconheceu 9. Dentre as 21 palavras que ele não conseguiu demonstrar proficiência, 7 ele 

também não soube o significado no terceiro VKS, o que significa que, de fato, ele esqueceu 14 

palavras que conhecia no último teste. Por fim, mais uma vez ele tentou demonstrar que conhecia 

alguma palavra que ainda não havia estudado, tal como, “いじゅう” (#34), e o motivo 

continuou sendo porque ele havia lembrado da palavra nos testes computadorizados previamente 

realizados. Porém, desta vez o participante não conseguiu demonstrar que sabia o termo e sua 

pontuação final foi de 99, que indica uma redução de 38 pontos, em relação ao teste anterior. No 
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quarto dia de avaliação o participante levou 6m13s para responder ao VKS e 10m28s para 

responder ao NKS.   

5.2.5 Diários de Estudo 

Com base nas anotações do participante em seus diários de estudo, pudemos constatar que a 

partir do fim do primeiro dia de avaliação, o participante escreveu em um diário sobre sua rotina 

de estudo para aprender 15 novas palavras na Língua Japonesa entre um dia de avaliação e outro. 

Na primeira semana de estudo, ele precisou de apenas dez minutos de dois dias para aprender 

todo o vocabulário e utilizou um aplicativo de smartphone que apresenta flashcards (i.e., cartões 

didáticos que apresentam um termo por vez, com cada termo para aprender e revisar todo o 

vocabulário). A justificativa que ele apresentou por precisar de tão pouco tempo para aprender as 

palavras foi que como ele tem alta proficiência na língua, não precisou de muito tempo para 

estudar apenas 15 novos termos. 

Na segunda semana, o participante não revisou nenhuma das palavras da primeira semana, 

apenas estudou por 40 minutos em um único dia e utilizou flashcards e repetição de escrita de kanji 

para aprender o novo vocabulário. Por fim, na última semana de aprendizado, ele não teve tempo 

de preencher o diário ou de estudar o novo vocabulário devido a problemas de saúde, porém ele 

informou que ocasionalmente revisou as palavras que não conseguiu lembrar nos testes passados 

através do smartphone. 

5.2.6 Análise da Evolução da Proficiência Lexical 

A Fig. 27 apresenta as palavras que o participante acertou, errou e informou que não sabe ou não 

lembra da tradução e escrita correta em cada um dos testes do NKS. É importante mencionar 

que o NKS pode exibir essas informações para qualquer teste previamente realizado e a 

visualização desses resultados pode ser bastante útil para: (i) o professor, que pode verificar quais 

são as palavras que os alunos apresentam maiores dificuldades nos testes e, desta forma, priorizar 

a revisão delas; e (ii) os estudantes, que podem direcionar seus estudos ao aprendizado de termos 

que ainda não reconhecem. Além disso, esse tipo de informação normalmente não é 

disponibilizada em testes de vocabulário realizados em papel, como o VKS.  
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Fig. 27 – Palavras que o participante acertou, errou e que não sabe ou não lembra a escrita ou tradução 

correta no (a) 1º, (b) 2º, (c) 3º e (d) 4º teste. 

 

A Fig. 28 apresenta um gráfico com o percentual de palavras que o participante 

demonstrou que conhece, i.e., obteve uma nota maior que 2 no VKS e reconheceu a tradução e 

escrita em kanji ou romaji correta para o termo dentre as alternativas apresentadas no NKS. A 

Fig. 29 apresenta um gráfico com o tempo de duração dos testes. 

 
Fig. 28 – Percentual de palavras que o participante reconheceu nos testes. 
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Fig. 29 – Duração dos testes. 

 

No primeiro dia de testes (teste 0), os percentuais não estão próximos porque o 

participante utilizou uma estratégia para adivinhar as repostas corretas do NKS, mas no segundo 

(teste 1) ele decidiu não utilizá-la e, por isso, os percentuais ficaram bem próximos. No terceiro 

dia (teste 2), o percentual no NKS foi alto porque o participante já conhecia 30 das 45 palavras 

dos testes e voltou a usar sua estratégia de adivinhação, mas no VKS ele teve mais dificuldade de 

demonstrar conhecimento, após a mudança na estratégia de geração dos distratores. No quarto 

dia (teste 3), segundo ambos os exames, o participante perdeu conhecimento e isso aconteceu 

porque (i) ele não teve muito tempo para revisar o vocabulário, e (ii) os testes foram aplicados um 

mês depois do terceiro. 

Comparando os resultados dos dois exames, o percentual de palavras acertadas em cada 

um dos testes não foi muito próximo e isso pode ter acontecido porque como o NKS possui 

questões objetivas, talvez este teste seja mais fácil para um proficiente da língua adivinhar as 

repostas corretas, enquanto que no VKS é mais difícil disto acontecer, visto que o exame é 

discursivo. Apesar disso, é importante mencionar que, sempre que o participante aumentou ou 

diminuiu conhecimento lexical entre dois testes no NKS, o mesmo aconteceu no VKS, o que 

indica que os exames conseguem identificar quando há perda ou aquisição de conhecimento, 

ainda que em níveis de precisão diferentes. 

Ainda, no primeiro teste computadorizado, o participante usou sua estratégia de 

adivinhação embora tenha informado no VKS que não reconhecia nenhuma das palavras e na 

terceira aplicação do VKS, o participante levou mais tempo que o costume porque  tentou 

escrever frases originais da Língua Japonesa que comprovam o seu conhecimento no vocabulário 

apresentado. Por exemplo, para a palavra “雨具” (#19), ele escreveu a frase “雨がやみそうだ

雨具を持っていかない” (“parece que vai chover, por isso devo levar equipamento de chuva”) 

e para “油絵” (#17), ele escreveu “油絵だけの画家は上手です” (“o pintor que só pinta em 

pintura a óleo é habilidoso”). 
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É possível perceber que o teste em papel utilizado, i.e., VKS, apresenta um formato de 

avaliação onde quanto mais profundamente a pessoa conhece o vocabulário, mais tempo leva 

para respondê-lo e isso não acontece no formato adotado no NKS, onde a duração permaneceu 

quase constante, demorando apenas alguns minutos a menos no segundo teste porque o 

participante evitou ao máximo usar sua estratégia de adivinhação. 

5.2.7 Opinião Sobre o Exame Computadorizado 

No fim do último dia de avaliação, o participante utilizou o Nihongo Kotoba Shiken por 

aproximadamente 50 minutos e respondeu o questionário pós-estudo. Através das respostas, 

percebe-se que ele compreendeu a importância do exame desenvolvido, relatando que “a 

ferramenta seria bastante útil para o professor sondar o vocabulário que a turma tem mais dificuldade de 

assimilar”. Além disso, na visão de um professor da língua, ele informou que se fosse aplicar o 

exame computadorizado em sala de aula, o utilizaria como teste de nivelamento, avaliação 

intermediária entre ensino de unidades do material didático adotado e, até mesmo, como 

ferramenta educacional de estudo para alunos. 

Segundo o participante, as questões “Escolha a escrita correta” e “Escolha a tradução 

correta” do exame são suficientes para avaliar se um estudante de japonês conhece uma palavra 

na língua ou não, visto que ele também ensina o significado e leitura em kanji nas aulas dedicadas 

ao ensino lexical japonês. Inclusive, quando lhe foi perguntado se ele considerava que conhecer 

uma palavra da Língua Japonesa significa saber sua tradução e leitura em kanji ou romaji, ou 

apenas um dos dois, ele disse “tem de conhecer os dois”. 

Em relação às funcionalidades do sistema, o participante não teve dificuldades em aprender 

como realizá-las. No entanto, existiram algumas exceções: (i) o cadastro de listas de vocabulário, 

pois o participante achava que os distratores seriam determinados nesta etapa ao invés de quando 

um teste é aplicado; e (ii) o cadastro de estudantes, turmas, exames e testes, pois o participante 

não entendeu o conceito destes termos no sistema (e.g., a diferença entre exame e teste que não é 

muito intuitiva, segundo a visão do participante). 

5.3 Discussão  

Analisando os resultados da primeira aplicação dos testes do estudo de caso, foi possível perceber 

que os distratores criados de forma automatizada para o teste computadorizado não estavam 

adequados, visto que pessoas experientes na língua poderiam adivinhar as respostas corretas sem 

terem aprendido as palavras das questões objetivas. Sendo assim, a estratégia para determinação 

dos distratores do NKS teve de mudar. Em relação aos distratores da questão “Escolha a 
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tradução correta”, eles agora seriam compostos de termos de significado relacionado à tradução 

da palavra-alvo que não são sinônimos e, sempre que possível, de mesma função gramatical. 

A estratégia para determinação dos distratores da questão “Escolha a escrita correta” 

também mudou e apresenta maior complexidade que a outra: a partir da leitura em kanji da 

palavra-alvo, um dos kanji permanece inalterado enquanto todos os outros são substituídos por 

kanji presentes em termos japoneses de significado relacionado à palavra-alvo. Para as palavras 

que possuem escrita em romaji ao invés de kanji, os distratores escolhidos consistem  em outras 

palavras que pertencem ao vocabulário da avaliação que também estão escritas em romaji. 

Após serem analisados os resultados do estudo de caso, foi possível perceber que um teste 

de vocabulário em papel como o VKS consegue identificar o atual conhecimento em vocabulário 

japonês de uma pessoa proficiente na língua mais precisamente que o NKS, visto que em alguns 

momentos do estudo foi possível perceber que o participante estava conseguindo “adivinhar” a 

escrita e a tradução correta das palavras do teste computadorizado. Isso aconteceu por dois 

motivos: (i) o participante possui um alto nível de conhecimento em kanji; e (ii) o NKS é um 

exame com questões objetivas, enquanto que o VKS é discursivo. É importante mencionar que 

estudantes com menor conhecimento em japonês podem não conseguir usar a estratégia de 

“adivinhação” adotada pelo participante proficiente na língua. 

O estudo também mostrou que o NKS não consegue identificar perda de conhecimento 

em vocabulário de forma tão precisa quanto o VKS. No terceiro dia de avaliação, o teste em 

papel (VKS) conseguiu identificar que o participante desaprendeu 7 palavras que ele havia 

reconhecido no segundo dia (diminuição de aproximadamente 47% das palavras conhecidas) 

enquanto que segundo o formato computadorizado não houve perda de conhecimento. Já na 

quarta aplicação dos exames, o VKS apontou que ele desaprendeu 14 termos que havia 

reconhecido no terceiro teste (diminuição de aproximadamente 67%) e no NKS foram 6 

(diminuição de aproximadamente 18%). 

Apesar do NKS não ter sido tão preciso quanto o VKS em relação à perda de 

conhecimento de um estudante proficiente em japonês, foi percebido que os exames 

conseguiram identificar os momentos em que houve perda ou aumento de conhecimento entre 

os testes. Sendo assim, apesar da diferença nos resultados, os dois exames conseguem 

acompanhar a evolução do conhecimento lexical  de estudantes de japonês. 

Por fim, é importante mencionar que, analisando o tempo que o participante precisou para 

realizar cada teste em papel e computadorizado, foi possível concluir que, para um estudante com 

bastante conhecimento em vocabulário da Língua Japonesa, o NKS parece apresentar menor 

duração que o VKS. 
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5.3.1 Ameaças à Validade 

Apesar do VKS ser um exame que avalia os mesmos conhecimentos em vocabulário que o NKS, 

ele pode não ser um exame ideal para comparar com o exame computadorizado desenvolvido 

porque (i) suas questões apresentam formato diferente do NKS, e (ii) diferentemente do NKS, o 

VKS é um exame de auto-avaliação de conhecimento com vários níveis (e.g., “nunca vi essa 

palavra antes”, “já vi essa palavra antes, mas não sei o que significa” etc.). Apesar disso, a 

utilização de um exame não idêntico ao desenvolvido também proporcionou que fosse verificada 

a efetividade do formato de questão apresentado no NKS.  

O NKS sempre foi realizado após o VKS, visto que se o teste de questões objetivas fosse 

realizado primeiro, o participante poderia lembrar das respostas no teste discursivo. Além disso, 

os dois testes eram aplicados no mesmo dia. Esses fatores podem ter tido alguma influência nos 

resultados do estudo. 

5.4 Síntese e Próximos Passos  

Neste capítulo, foi apresentado um estudo de caso para analisar a eficiência de um exame 

computadorizado de proficiência lexical na língua japonesa, i.e. o Nihongo Kotoba Shiken, que 

contou com a participação de um sujeito com proficiência no idioma equivalente ao JLPT N2.  

O estudo de caso trouxe muitas descobertas importantes sobre o exame desenvolvido que 

serviram para aprimorá-lo. No entanto, é importante que o exame seja aplicado em uma turma de 

japonês durante o período de estudo da língua, com a intenção de verificar se as conclusões 

obtidas neste estudo de caso também tão válidas quando Nihongo Kotoba Shiken é aplicado em um 

grupo de indivíduos que não possui a mesma proficiência de um professor da língua. Sendo 

assim, o próximo passo consiste na avaliação do NKS apoiada por estudantes reais da língua 

japonesa.  



 
 

Capítulo 6 

6 Avaliação do Nihongo Kotoba Shiken com 

Turmas 

Atualmente, a tecnologia tem apoiado o ensino-aprendizagem de diversos assuntos, contribuindo 

para a construção efetiva do conhecimento. Softwares educacionais podem auxiliar pessoas de 

diferentes perfis, e.g. um estudante e um professor de alguma instituição. No caso de um 

instrutor, existem ferramentas computacionais que podem auxiliar algumas tarefas de seu 

cotidiano, e.g. sistemas que permitem avaliar o conhecimento de estudantes automaticamente, os 

chamados testes computadorizados. Normalmente, é benéfico utilizar testes computadorizados 

em vez dos realizados no papel, porém, antes de substituir um teste no papel por um 

computadorizado, é necessário verificar se o exame no computador consegue avaliar o 

conhecimento dos estudantes de forma tão precisa quanto um exame no papel e se o formato 

computadorizado interfere negativamente de alguma forma no processo de avaliação, e.g. alunos 

menos experientes com tecnologia levam mais tempo para realizar o teste no computador que no 

papel. 

Para avaliar a eficiência de uma ferramenta computacional, pode ser utilizado um método 

de pesquisa, e.g. estudo de caso, experimento ou survey. Dentre os métodos que podem ser 

utilizados para avaliar tecnologias e programas educacionais, o design experimental é 

tradicionalmente utilizado para a realização de avaliações quantitativas [137]. Um experimento 

pode ser classificado como um método controlado onde uma ou mais variáveis são controladas e 

outras são inalteradas, os participantes são submetidos à diferentes tratamentos de forma 

aleatória e são realizadas análises estatísticas sobre os dados analisados [31]. Experimentos são 

úteis para estabelecer relações de causa e efeito, em que uma ou mais variáveis independentes 

(e.g., o uso de um exame computadorizado) causa ou afeta uma ou mais variáveis dependentes 

(e.g., o conhecimento dos participantes). Nesse contexto, é comum o uso do design experimental 
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para avaliar a eficiência de tecnologias computacionais no Brasil, visto que a literatura brasileira 

contém um conjunto de trabalhos sobre o assunto (e.g. [137][138][139]).  

Atualmente, dentre o extenso conjunto de testes computadorizados desenvolvidos, existem 

muitos testes que avaliam conhecimento em idiomas. Isso acontece porque pesquisadores na área 

de estudos de línguas estrangeiras consideram a avaliação de conhecimento uma atividade 

fundamental para o processo de aprendizado, visto que é através dela que um professor consegue 

avaliar a eficácia de sua metodologia de ensino e os estudantes conseguem medir sua progressão e 

consequentemente definir futuras metas no processo de aprendizagem [1]. Por exemplo, na área 

de vocabulário de uma língua estrangeira, uma avaliação consegue identificar quais os termos que 

um estudante tem mais dificuldade de aprender para posteriormente estudá-los com maior 

profundidade. Dentro do contexto de vocabulário, a literatura já apresenta um extenso número 

de trabalhos que descrevem testes computadorizados para avaliar conhecimento lexical, porém a 

maioria deles apoia apenas a língua inglesa (e.g. [90][105][126]).  

Apesar do extenso número de pesquisas sobre avaliação de conhecimento lexical na língua 

inglesa, há interesse em pesquisar métodos de apoio ao estudo de outras línguas, como japonês. 

De acordo com a literatura, há um crescente interesse em pesquisas relacionadas ao estudo da 

língua japonesa em diferentes ramos de pesquisa, como arquitetura (e.g. [140]), design (e.g. 

[141][142]), linguística (e.g. [136][143][144]) e computação, que engloba temas como jogos 

educacionais (e.g. [72][79][80]), exercícios computadorizados para revisão da língua (e.g. 

[15][66][145]), testes computadorizados (e.g. [4][7]) e sistemas de hipermídia adaptativa (e.g.  

[83][84][86]), i.e. sistemas que à medida que os usuários os utilizam, constroem um modelo de 

usuário com a intenção de expor conteúdo para aprendizado da melhor forma possível. As 

pesquisas normalmente buscam formas de auxiliar o estudo da língua, visto que é um idioma 

difícil de aprender. Em relação ao vocabulário na língua japonesa, segundo o que foi discutido na 

Seção 2.1 deste trabalho, ele possui maior complexidade que o apresentado em línguas como 

inglês e português. Sendo assim, é essencial que o estudo do léxico japonês seja apoiado por 

avaliações de conhecimento. Atualmente, a literatura aponta a existência de alguns exames 

computadorizados que avaliam conhecimento lexical na língua japonesa (e.g. [4][7][74]). Porém, 

estes exames trabalham com vocabulário fixo e inalterável e os resultados dos exames não são 

armazenados, impossibilitando que a evolução do conhecimento de estudantes seja visualizada . 

Nesse contexto, este capítulo apresenta um experimento realizado com estudantes da 

língua japonesa ao longo de um período letivo para avaliar a eficiência do exame 

computadorizado Nihongo Kotoba Shiken, que resolve as limitações encontradas nos atuais exames 

computadorizados de japonês. Durante o experimento, os participantes aprenderam vocabulário 

ao longo de um semestre de aulas de japonês e o conhecimento deles ao longo do semestre foi 

medido através do exame computadorizado e um teste de vocabulário realizado no papel, que foi 

aplicado para efeito de comparação. 
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A estrutura na qual este capítulo está organizado é a seguinte: a Seção 6.1 introduz 

abordagens utilizadas em trabalhos da literatura para avaliação de exames computadorizados; a 

Seção 6.2 apresenta a metodologia do experimento realizado; a Seção 6.3 descreve os resultados 

encontrados; a Seção 6.4 discute as descobertas do experimento e funcionalidades futuras do 

exame computadorizado; e a Seção 6.5 sintetiza o capítulo. 

 

6.1 Avaliação de Exames Computadorizados na Literatura 

Esta seção apresenta os trabalhos da literatura que avaliam exames computadorizados, 

explicitando as estratégias para avaliação de eficiência dos exames. Em seguida, são apresentados, 

também, trabalhos que avaliam exames computadorizados exclusivamente da língua japonesa. 

6.1.1 Avaliação de Exames Computadorizados 

Segundo as Guidelines for Computer-based Tests and Interpretations, descritas no trabalho de 

Wang, Jiao, Young, Brooks e Olson [146], desenvolvedores de exames computadorizados 

deveriam garantir que seus exames tenham resultados equivalentes à exames em papel, e isso 

acontece quando (i) o ranking dos resultados de todos os participantes que realizaram os dois 

exames é aproximadamente igual em ambos os formatos; e (ii) as médias e dispersões dos 

resultados são aproximadamente as mesmas ou se tornaram aproximadamente os mesmos após 

as pontuações do exame no computador serem reescaladas. Sendo assim, muitos trabalhos da 

literatura descrevem a realização de um experimento para comparar o desempenho de uma 

avaliação em papel e no computador.  

Os trabalhos de Khoshsima e Toroujeni [147] e Millsap [148] avaliaram a eficiência de 

exames computadorizados ao compará-los com exames realizados no papel que eram idênticos. 

Inclusive, os dois formatos de exame possuíam o mesmo número de questões e questões de 

múltipla escolha, que eram apresentadas na mesma ordem. Visto que os exames eram bastante 

semelhantes, foi possível verificar se seus resultados eram equivalentes através de métodos 

estatísticos como teste-t e Análise de Variância (ANOVA). 

Normalmente, estes trabalhos utilizam exatamente o mesmo exame em formatos diferentes 

para efeito de comparação, porém existiram alguns trabalhos na literatura em que os exames não 

foram necessariamente idênticos e ainda sim foi possível fazer essa comparação de desempenho. 

Esses trabalhos apresentaram exames cujas questões eram criadas automaticamente e seguiram a 

metodologia proposta no trabalho de Susanti, Tokunaga, Nishikawa e Obari [149], que diz que a 

avaliação de exames computadorizados no domínio de aprendizagem de línguas que utilizam 
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alguma metodologia para criar automaticamente suas questões deve ao menos considerar os 

seguintes aspectos: (i) as perguntas geradas devem ser capazes de medir precisamente a 

proficiência linguística dos candidatos; e (ii) as perguntas devem ter qualidade comparável às 

perguntas feitas por uma pessoa, apresentadas em um teste em papel. Tendo isso em mente, 

existem trabalhos da literatura que descrevem experimentos para comparar o desempenho de 

avaliações em papel com exames computadorizados que elaboram questões automaticamente. 

Nos trabalhos de Brown, Frishkoff e Eskenazi [120] e Susanti, Tokunaga, Nishikawa, e 

Obari [149], foram avaliados dois exames computadorizados, que medem conhecimento lexical 

na língua inglesa. São exames que apresentam perguntas objetivas, mas o formato de questão dos 

exames computadorizados e no papel dos dois trabalhos é diferente. No trabalho de Brown, 

Frishkoff e Eskenazi [120], foram utilizados os seguintes formatos: (i) no exame 

computadorizado, as questões envolvem a apresentação de uma frase com uma lacuna e quatro 

alternativas para preenchê-la; e (ii) no exame em papel, algumas questões também utilizavam os 

mesmos formatos de questão, porém outras envolveram escolher quais palavras respondem 

corretamente perguntas contextualizadas, e terminar frases que utilizam a palavra-alvo, não 

apenas completando uma única lacuna, mas terminando o raciocínio de frases inteiras. Já o 

trabalho de Susanti, Tokunaga, Nishikawa, e Obari [149] apresentou os seguintes formatos de 

questão: (i) o exame computadorizado exigiu que o participante reconhecesse uma palavra de 

mesmo significado que o termo do enunciado dentre 4 opções; e (ii) o exame em papel consistiu 

em questões oficiais de amostra do exame de proficiência da língua inglesa Test Of  English as  a 

Foreign Language (TOEFL) e dos livros preparatórios. Embora, em ambos os trabalhos, os 

exames apresentassem perguntas com formatos diferentes, eles trabalhavam com as mesmas 

palavras, o que, segundo Brown, Frishkoff e Eskenazi [120], significa que se uma pessoa 

demonstrou que conhecia uma palavra em um formato, ela deveria fazer o mesmo no outro. 

Sendo assim, para compará-los, bastou fazer uma comparação do conhecimento medido através 

dos exames de formatos diferentes. 

6.1.2 Avaliação de Exames Computadorizados da Língua Japonesa 

Na literatura, além dos trabalhos apresentados na Seção 6.1.1, também existem alguns trabalhos 

onde são avaliados exames computadorizados especificamente para a língua japonesa e estes 

serão apresentados nessa seção.  

No trabalho de Yencken [7], foi apresentado o exame Kanji Tester, que avalia o 

conhecimento de uma pessoa em termos escritos em kanji através de questões onde deve-se 

associar uma palavra ao seu significado ou leitura correta. O exame foi distribuído, através da 

rede, para 219 estudantes do JLPT localizados em Singapura durante quatro meses. A eficiência 

do exame foi avaliada objetivando descobrir se a proficiência na língua estava relacionada ao uso 

do exame. Para isso, foram feitas algumas análises com base no uso livre do exame, e.g. 
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comparação da média com quantos testes foram realizados, para saber se à medida que o exame 

era novamente aplicado, os participantes melhoravam o conhecimento ou não. 

No trabalho de Kim, Yanagisawa e Akahori [150], foi avaliada a eficiência do exame 

computadorizado CAJLPT, um teste adaptativo para treinar para o JLPT que avalia o 

conhecimento lexical, de compreensão textual e de compreensão auditiva. As questões do exame 

são idênticas ao JLPT, e envolvem questões para responder de acordo com um texto, marcar a 

frase de sentido similar à apresentada no enunciado e apresentação de figuras com questões em 

formato de áudio. A eficiência foi avaliada através de um experimento utilizando estudantes da 

língua de níveis intermediário e básico. Para comprovar a eficiência do exame, foram analisados 

dois aspectos: (i) duração, através da comparação do tempo em minutos que os participantes 

levaram para realizar o exame computadorizado e o JLPT; e (ii) gerenciamento de resultados, 

analisando quais dados o sistema que apoia o exame pode apresentar aos estudantes que sejam 

úteis para eles, i.e., comprovando a utilidade do sistema no processo de avaliação.  

O exame computadorizado CALLJ [4] avalia o conhecimento em gramática e vocabulário 

na língua japonesa. Suas questões exigem que o participante produza frases escritas ou 

pronunciadas na língua com base em algumas imagens. A eficiência do exame foi avaliada através 

de um experimento envolvendo estudantes do curso de japonês da Kyoto University. Sabendo 

que o nível do curso em que cada aluno estava situado indicava sua proficiência (e.g.. 

Fundamental, Intermediário 1), estes níveis de proficiência foram comparados com os resultados 

do exame computadorizado, para verificar se há correlação. Além disso, visto que o CALLJ 

utilizava uma metodologia para identificar erros de frases criadas pelos participantes, a avaliação 

de eficiência também envolveu verificar se a identificação de erros estava agindo de forma 

correta, incluindo a ocorrência de alarmes falsos. Por fim, os estudantes avaliaram o exame, 

abordando tópicos como facilidade de uso, utilidade de alguns módulos e satisfação geral.  

Existiram alguns trabalhos onde eram apresentados exames desenvolvidos com o objetivo 

de incentivar os estudantes a continuar seus estudos de japonês e, por isso, a eficiência dos 

exames era avaliada com base na opinião dos participantes. No estudo de Yamakawa et al. [8], foi 

avaliado o Japanese e-Learning utterance training system, que avalia compreensão auditiva de 

palavras da língua japonesa através de dois formatos: (i) treinamento de enunciado, onde o 

aprendiz deve pronunciar uma sequência de palavras apresentadas através de figuras e texto em 

hiragana e kanji; e (ii) treinamento auditivo, onde o participante ouve um diálogo na língua 

japonesa e deve responder uma questão objetiva sobre ele. O exame foi aplicado em turmas de 

estudo de japonês da International Student Center of Kumamoto University (ISCKU) e um 

questionário foi aplicado para que os estudantes avaliassem a GUI, funcionalidades e conteúdo 

do exame. Já o estudo de Inoue [56] avaliou as ferramentas Kanakun e Kantaro, que servem para 

estudar, respectivamente, hiragana e katakana, e kanji, mas possuem alguns módulos para avaliar 

conhecimento. Os módulos de avaliação de conhecimento destas ferramentas exigem que o 

participante escreva no teclado as palavras japonesas corretas para uma sequência de figuras, 
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associe palavras em diferentes alfabetos da língua e identifique a leitura correta de alguns kanji da 

língua. Na avaliação de eficiência, os estudantes deveriam informar o quanto gostaram e acharam 

útil cada módulo das ferramentas, incluindo os módulos de avaliação. Utilizar a opinião dos 

participantes não é uma metodologia muito elaborada de avaliar a eficiência de exames 

computadorizados, mas que também ajuda a descobrir, na visão dos participantes, como os 

exames podem ser melhorados.  

Apesar dos trabalhos da literatura apresentarem outros métodos para avaliar eficiência de 

exames computadorizados, a primeira avaliação do Nihongo Kotoba Shiken apresentada no 

trabalho de Marques e de Miranda [151], e no Capítulo 5 deste trabalho, consistiu em um estudo 

de caso que comparou um exame no computador com um exame em papel, assim como os 

trabalhos apresentados na Seção 6.1.1 deste trabalho fizeram.  

6.1.3 Síntese 

A estratégia de analisar a eficiência de exames computadorizados da língua inglesa aplicando-os 

junto à testes em papel têm sido empregada em vários trabalhos da literatura, utilizando exames 

bastante idênticos ou não. Inclusive a eficiência dessa abordagem para avaliar exames 

computadorizados que criam automaticamente questões para avaliar conhecimento lexical na 

língua inglesa já foi comprovada. Também existiram alguns trabalhos da literatura que avaliaram a 

eficiência de exames da língua japonesa, porém eles utilizaram outros métodos, e.g., comparação 

dos resultados com proficiência dos alunos de acordo com o curso que eles estudam. Uma 

exceção foi a primeira avaliação do exame Nihongo Kotoba Shiken. 

A eficiência do exame Nihongo Kotoba Shiken discutido neste trabalho já foi avaliada 

através de um estudo de caso, porém ele envolveu apenas um participante de alta proficiência na 

língua, o que significa que o exame ainda não foi aplicado em participantes não tão experientes 

em japonês.  

Sendo assim, o presente capítulo avalia a eficiência do NKS em seu contexto real de uso, 

i.e. com turmas de estudo da língua japonesa. Com base nos trabalhos da literatura, o exame foi 

utilizado em um experimento junto a um teste em papel que avalia conhecimento lexical. Apesar 

do exame em papel de não ser idêntico ao realizado no computador, ele avalia o conhecimento 

no mesmo vocabulário. 

6.2 Metodologia do Experimento 

Segundo Creswell [152], a pesquisa quantitativa é uma abordagem para verificar teorias objetivas 

através da análise de variáveis que tipicamente podem ser medidas através de instrumentos, de tal 
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forma que os dados coletados possam ser analisados utilizando procedimentos estatísticos. Nesse 

contexto, a eficiência do Nihongo Kotoba Shiken  foi avaliada através de um experimento 

quantitativo, que envolveu a aplicação do exame em algumas turmas de estudo da língua 

japonesa. Foram coletados dados referentes ao desempenho dos participantes em relação ao 

conhecimento lexical na língua japonesa e eles foram analisados através de gráficos e métodos 

estatísticos de comparação de dados. A seguir, serão apresentadas as questões de pesquisa, os  

participantes e a estrutura do curso da língua japonesa deles, o ambiente, os materiais e os 

procedimentos do experimento. 

6.2.1 Questões de Pesquisa 

O experimento tem como principal questão de pesquisa analisar se o NKS, quando aplicado em 

um contexto real de uso, é tão eficiente quanto um tradicional teste de vocabulário. Porém, 

existem, também, algumas questões de pesquisa específicas: 

I. O Nihongo Kotoba Shiken é capaz de medir a evolução do conhecimento lexical de 

estudantes da língua japonesa ao longo do período de estudo da língua de forma tão 

precisa quanto um tradicional teste de vocabulário? 

II. Os estudantes levam menos tempo para concluir o Nihongo Kotoba Shiken que um 

tradicional teste de vocabulário?   

 

 

6.2.2 Cenário e Participantes 

Para avaliar se o exame computadorizado consegue medir com precisão a proficiência lexical de 

estudantes de japonês, foram utilizados alunos de turmas do curso presencial de Língua Japonesa 

do IFRN. Este curso é reconhecido pelo Consulado Japonês do Brasil [132]. Sua estrutura 

consiste em 12 níveis (semestres) de apenas uma turma por nível, sendo dividido em básico 

(básico 1-8) e intermediário (intermediário 1-4). O professor do curso teve vivência no Japão, e 

possui possui proficiência no idioma equivalente ao JLPT N2, que, de acordo com o exame, 

significa que o instrutor é capaz de ler e compreender o japonês utilizado em situações cotidianas 

e em uma variedade de circunstâncias até certo nível. Também é importante mencionar que o 

material didático utilizado no curso consiste nos livros Minna no Nihongo [153][154] e os livros 

de apoio ao estudo de kanji do Minna no Nihongo [155][156]. 

O curso adota diferentes materiais em texto e áudio, com atividades de leitura,  

compreensão, escrita e conversação. Sistematicamente, são apresentados conteúdos extras pelo 

professor em vídeo, e.g., estórias da cultura oriental contadas em japonês e trechos de doramas – 

novelas ou minisséries – japoneses. Os alunos recebem três tipos de notas, i.e., (i) nota das provas 
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escritas e orais; (ii) nota de atividades e exercícios realizados em casa; e (iii) nota de conceito, 

formada pela participação dos exercícios aplicados em sala de aula e participação nas aulas ao 

longo do período letivo. 

O professor do curso permitiu que a participação no experimento fosse considerada 

atividade complementar, fazendo parte da nota de conceito. O exame foi então aplicado em 

quatro turmas de nível básico (5, 6, 7 e 8), que eram todas as turmas do semestre 2018.1 do curso 

de japonês do IFRN. Para os níveis de 5 à 7, as aulas ocorreram duas vezes na semana, 

totalizando 3h semanais, enquanto que o nível 8 teve aulas uma vez por semana com a mesma 

duração. Nestas turmas do curso, estavam matriculados 10 alunos no nível 5, 6 no nível 8 e 3 nos 

níveis 6 e 7. No início do experimento, todos os alunos estavam frequentando regularmente as 

aulas, com exceção de um estudante do nível 8 que não participou do experimento. Porém, 

passado algum tempo desde o começo do experimento, uma aluna do nível 7 e um do nível 5 

desistiram do curso e, portanto, deixaram de participar do processo. Também é importante 

mencionar que o experimento ocorreu durante o horário de aula do curso. 

Com relação aos dados demográficos declarados pelos participantes do experimento, a 

Tabela 26 apresenta dados do perfil dos alunos (A01, A02, ..., A18, A19). As células com “n.d.” 

representam dados que o participante não informou. A coluna “Estudo semanal” refere-se ao 

tempo dedicado pelo aluno em horário extra-classe para estudo da Língua Japonesa e “Período 

de estudo” indica o período na qual ocorre esse estudo, entre (M)anhã, (T)arde e (N)oite. 

Tabela 26 – Dados demográficos dos participantes do experimento. 

Nível Aluno Idade Sexo Escolaridade Tempo de 

estudo 

(meses) 

Estudo 

semanal 

(horas) 

Período 

de estudo 

Experiência 

com 

computador 

5 A01 24 F Superior incompleto 30 4 M, N Média 

5 A02 22 F Superior incompleto 24 1 N Média 

5 A03 17 M Superior incompleto 24 5 T Média 

5 A04 17 M Médio completo 28 2 M Média 

5 A05 22 M Superior incompleto 36 4 N Média 

5 A06 22 M Superior incompleto 36 3 N Alta 

5 A07 18 M n.d. 48 0.5 T Média 

5 A08 23 M Superior incompleto 24 5 T Média 

5 A09 27 M Superior completo 28 2 N Média 

6 A10 23 M Superior completo 36 5 M Alta 

6 A11 27 M Superior completo 36 4 T Alta 

6 A12 27 M Médio incompleto 36 1 N Média 

7 A13 37 M Superior completo 84 2 N Alta 

7 A14 19 M Médio completo 39 2 T Média 

8 A15 19 M Superior incompleto 48 3 M Alta 

8 A16 29 M Superior completo 48 14 M, N Alta 

8 A17 19 F Superior incompleto 60 2 T Alta 

8 A18 23 F Superior completo 48 10 N Média 

8 A19 19 F Superior incompleto 72 10 T Média 
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Também é importante mencionar que os estudantes apresentaram as seguintes motivações 

para estudo da língua: interesse na cultura japonesa (13 alunos), desejo de aprender línguas 

diferentes das comumente estudadas (3 alunos), vontade de estudar no Japão (1 aluno), requisito 

para o emprego (1 aluno) e gostar do idioma (4 alunos). 

Através do questionário demográfico, os participantes também relataram sua posição em 

relação ao estudo de vocabulário na língua japonesa, bem como alguns hábitos de estudo. Os 

dados estão sintetizados na Tabela 27. As colunas “Importância” e “Dificuldade” indicam, nesta 

ordem, o quão importante e difícil o estudo de vocabulário é para o estudante; “Deve-se 

conhecer” e  “Maior dificuldade” referem-se ao conhecimento que o aprendiz acha necessário ter 

sobre cada palavra da língua e a dificuldade de aprendê-lo, dentre (T)radução na língua nativa e 

escrita em (K)anji; “Freq. de Aprend. de kanji” refere-se à frequência na qual, assim que um 

estudante aprende um novo termo, ele também busca aprender a escrita em kanji do termo; 

“Dificuldade” indica o quão difícil é estudar vocabulário; e “Período de revisão” indica o 

intervalo de tempo em que o estudante ainda estaria revisando uma palavra após aprendê-la, 

dentre os valores: uma semana, um mês, vários meses e nenhum. 

Tabela 27 – Posição em relação ao estudo de vocabulário na língua japonesa dos participantes do 

experimento. 

Nível Aluno Importância Deve-se 

conhecer 

Freq. de 

Aprend. 

de kanji 

Dificuldade Maior 

dificuldade 

Freq. 

de 

revisão 

Período 

de 

revisão 

5 A01 Alta T, K Quase 

nunca 

Alta T, K Baixa Uma 

semana 

5 A02 Baixa T, K Quase 

nunca 

Média K Baixa Uma 

semana 

5 A03 Alta T, K Quase 

nunca 

Alta K Média Uma 

semana 

5 A04 Alta T, K Quase 

nunca 

Baixa K Baixa Vários 

meses 

5 A05 Alta T, K Quase 

nunca 

Média K Média Um mês 

5 A06 Alta T Quase 

nunca 

Média K Média Nenhum 

5 A07 Alta T, K Quase 

nunca 

Média K Baixa Uma 

semana 

5 A08 Alta T, K Quase 

nunca 

Média K Média Uma 

semana 

5 A09 Alta T, K Quase 

nunca 

Média K Baixa Uma 

semana 

6 A10 Média T Quase 

sempre 

Média K Média Um mês 

6 A11 Alta T, K Quase 

sempre 

Média K Média Uma 

semana 

6 A12 Alta T, K Quase 

sempre 

Alta K Média Uma 

semana 

7 A13 Alta T, K Quase 

sempre 

Média T Baixa Uma 

semana 

7 A14 Alta T, K Quase 

sempre 

Média K Baixa Uma 

semana 

8 A15 Alta T Quase 

nunca 

Alta K Média Uma 

semana 

8 A16 Alta T, K Sempre Baixa K Baixa Uma 



141  
 

Capítulo 6: Avaliação do Nihongo Kotoba Shiken com Turmas 

semana 

8 A17 Alta T Nunca Baixa K Baixa Nenhum 

8 A18 Alta T, K Quase 

sempre 

Baixa K Baixa Vários 

meses 

8 A19 Alta T, K Quase 

sempre 

Baixa K Média Um mês 

 

Destacamos também que quando existem dificuldades no estudo da escrita em kanji do 

vocabulário japonês, os meios citados como formas de superar essas dificuldades são: repetição 

da escrita (5 alunos); exercício da leitura dos kanji (4 alunos); utilização de aplicativos para celular 

(4 alunos); ler livros, letras de músicas e mangá, i.e. quadrinhos de origem japonesa, originados no 

Japão (2 alunos) e utilização de flashcards, i.e. cartões didáticos que apresentam um termo por vez, 

(2 alunos). Já para superar dificuldades no aprendizado da tradução de vocabulário, são utilizadas 

as seguintes estratégias: repetição de exercícios orais e escritos (1 aluno) e realização de exercício 

que envolve associar palavra e significado (1 aluno). Ainda, os participantes utilizam os seguintes 

meios para aprender uma palavra nova na língua: repetir sua escrita (7 alunos) ou pronúncia (3 

alunos), ouvir materiais em áudio que a utilizem (7 alunos), conectá-la à termos previamente 

estudados (7 alunos) ou sinônimos e antônimos (2 alunos), descobrir seus significados (16 

alunos), utilizá-la em discursos orais (10 alunos) ou produções textuais (8 alunos), revisá-la 

periodicamente (7 alunos), estudar seus afixos (3 alunos) e ler notícias em japonês onde ela 

aparece (1 aluno). 

Em relação ao assunto avaliação de proficiência lexical, os estudantes informaram que os 

testes de vocabulário que já realizaram antes foram as provas do curso do IFRN (5 alunos), do 

Kumon (1 aluno) ou apresentados de aplicativos como “Kanji tree” e “Obenkyou” (1 aluno), mas 

a maioria disse que não havia realizado nenhuma avaliação (12 alunos). Além disso, percebeu-se 

que boa parte dos participantes acreditava que a aplicação de um exame para avaliar a aquisição 

de conhecimento em vocabulário ao longo de um tempo é importante para conseguir visualizar 

melhor o progresso ao longo do curso de japonês (14 alunos) e, consequentemente, identificar 

vocabulário que precisa ser mais reforçado. 

6.2.3 Ambiente e Materiais 

Inspirado por trabalhos da literatura, a avaliação da eficiência do Nihongo Kotoba Shiken envolveu a 

aplicação dele junto à um famoso teste que avalia conhecimento lexical realizado no papel com a 

intenção de verificar se o exame desenvolvido consegue medir o conhecimento lexical na língua 

japonesa de forma tão precisa quanto um teste não computadorizado que também avalia 

conhecimento em vocabulário. O teste em papel escolhido foi o Vocabulary Knowledge Scale 

(VKS), assim como no estudo de caso descrito no Capítulo 5 deste documento. Porém, o VKS 

utilizado não apresentou a categoria V, onde um participante deveria escrever uma frase original 

na língua utilizando o vocabulário do enunciado. 
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Normalmente Nihongo Kotoba Shiken é utilizado em um ambiente com internet para que as 

APIs que são utilizadas para gerar os distratores sejam acessadas e os resultados possam ser 

armazenados em um banco de dados. Porém, também foi desenvolvida uma versão offline do 

exame que funciona em ambientes sem rede. Ela foi a versão utilizada no experimento e funciona 

de maneira semelhante ao exame online, mas possui as seguintes mudanças: (i) quando um 

participante termina um teste, seu resultado é armazenado em um arquivo de texto que deve 

posteriormente ser enviado ao banco de dados em um ambiente com rede; e (ii) é necessário 

gerar todos os distratores de uma prova em um ambiente online antes de aplicar o teste offline. 

Em relação ao segundo tópico apresentado, sempre que um teste é preparado em um ambiente 

com rede, Nihongo Kotoba Shiken gera um arquivo de texto que poderá ser usado no caso do teste 

ser aplicado em um ambiente sem rede.  

O experimento foi realizado em uma sala de aula de estudo da língua japonesa. Esta sala 

não possuía conexão com a rede e, por isso, a versão offline do exame foi utilizada. Além disso, 

em relação aos materiais utilizados, o NKS foi aplicado em notebooks PCG-31311X da Sony, 

Pavilion 14-BK004LA da HP, Inspiron 15R 5537-A10 e duas unidades do Inspiron 14 2640 da 

DELL. Também foi utilizado um notebook do modelo NB305-N410BL da Toshiba, porém, 

visto que ele apresentou problemas, foi usado apenas no primeiro dia de experimento. Por fim, é 

importante mencionar que cada interação dos estudantes com o NKS foi gravada utilizando o 

software ZD Soft Screen Recorder20. 

6.2.4 Procedimento 

Todas as etapas do experimento estão apresentadas a seguir: 

1. Apresentação dos exames e do experimento; 

2. Preenchimento do termo de consentimento livre e esclarecido, questionário demográfico, 

realização do 1º teste do NKS e do VKS e primeira entrevista sobre o NKS; 

3. Realização do 2º teste do NKS e do VKS e segunda entrevista sobre o NKS; 

4. Realização do 3º teste do NKS e do VKS, questionário pós-experimento e entrevista com 

professor das turmas participantes 

 

O vocabulário utilizado nos testes consistiu nas palavras apresentadas nos capítulos do 

livro de apoio ao estudo de kanji Minna no Nihongo Shokyú II Kanji [156]. Porém, os capítulos 

abordados foram diferentes dependendo da turma: o nível 5 realizou testes com base nos 

capítulos 26 à 31, totalizando um vocabulário de 109 palavras; para o nível 6, foram utilizados as 

                                                 
 

 
20 Disponível em https://www.zdsoft.com/screen-recorder/ 
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unidades 32 à 38, totalizando 96 termos; os capítulos 39 ao 44 fizeram parte dos exames do nível 

7 e apresentaram 84 palavras; e os testes do nível 8 foram baseados nas unidades 45 à 50 que 

contavam com 70 termos. Nem todas as palavras dos capítulos entraram nos testes, pois como o 

VKS utilizado apresentava apenas a escrita em hiragana das palavras e, sabendo que existem 

termos na língua japonesa com a mesma escrita em hiragana que só podem ser diferenciadas 

através da escrita em kanji, foram excluídas dos exames algumas palavras de duplo significado. 

Ficou decidido que os testes do Nihongo Kotoba Shiken e VKS seriam aplicados em três dias 

de avaliação. Estes dias viriam após o professor terminar de lecionar ao menos duas unidades do 

livro adotado em sala de aula, i.e. Minna no Nihongo [155][156], aos alunos. Normalmente, o 

instrutor leva quatro dias para terminar um capítulo nas turmas de nível 5 à 7, e dois dias para o 

nível 8. O professor informou que as aulas começaram nos dias 21, 22 e 24 de fevereiro. Uma 

única exceção para as datas de aplicação dos testes ocorreu no 2º dia de avaliação da turma de 

nível 5, onde percebeu-se que o período de uma aula era pouco tempo para todos os alunos 

realizarem os dois testes e, portanto, no nível 5 foram usados dois dias de avaliação, um para cada 

formato. Porém, no 3º dia de avaliação, os alunos do nível 5 só utilizaram um único dia para 

realizar os dois testes, visto que houve um atraso no curso de japonês e o professor achou 

melhor aplicá-los em apenas um dia de aula.  

Antes dos primeiros testes serem aplicados, foram apresentados os dois exames e os 

detalhes do experimento. No primeiro dia de avaliação, foram apresentados (i) o formulário de 

consentimento de participação no experimento e uso de dados e vídeo associados ao processo; e 

(ii) o questionário demográfico. 

Em cada dia de avaliação, os participantes deveriam realizar os testes do VKS e NKS. 

Normalmente, o teste no papel era realizado antes do computadorizado. Porém, devido à grande 

quantidade de alunos nas turmas de nível 5 e 8, e a falta de notebooks disponíveis, alguns alunos 

tiveram de realizar os testes na ordem inversa. A Tabela 28 mostra a ordem de aplicação dos 

exames para cada estudante destas duas turmas.  

 

 

Tabela 28 – Ordem de aplicação dos exames para os estudantes do nível 5 e 8. 

Nível Aluno Qual exame realizou primeiro? 

5 A01 NKS 

5 A02 NKS 

5 A03 VKS 

5 A04 VKS 

5 A05 VKS 

5 A06 NKS 

5 A07 NKS 

5 A08 VKS 

5 A09 NKS 

8 A15 VKS 

8 A16 VKS 

8 A17 NKS 

8 A18 NKS 

8 A19 NKS 
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A quantidade de questões em cada exame também não foi a mesma, visto que o NKS 

utiliza uma equação estatística para definir quantas questões a avaliação terá, enquanto que o VKS 

contém todo o vocabulário definido para os testes. Para a turma de nível 5, foi aplicado o VKS e 

o NKS com 109 e 105 questões respectivamente; o nível 6 fez o VKS com 96 questões e o NKS 

com 93; um VKS com 84 questões e um NKS com 82 foi aplicado no nível 7; e o nível 8 realizou 

o VKS e NKS com 70 e 69 questões respectivamente. 

No final do primeiro e segundo dia de avaliação, os alunos participaram de uma pequena 

entrevista cujo propósito é levantar a opinião pessoal de cada um sobre o Nihongo Kotoba Shiken e 

recomendações de mudança no exame. Além disso, eram entregues dois documentos que 

deveriam ser preenchidos em casa ou em sala de aula: (i) questionário pós-estudo dos capítulos, 

que consiste em um pequeno questionário para verificar a duração e problemas encontrados no 

estudo do vocabulário dos capítulos mais recentemente estudados do livro adotado em sala de 

aula antes do dia de avaliação; e (ii) diário de estudo, que deveria ser usado no período de estudo 

dos próximos capítulos do livro e consiste em um instrumento onde os estudantes poderiam 

relatar sobre as dificuldades encontradas e período dedicado ao estudo de vocabulário, de 

maneira similar à metodologia adotada no estudo de Leung [135]. Estes dois documentos 

ajudaram a justificar queda ou aumento de nota entre um teste e outro. 

No último dia de avaliação, os participantes relataram suas experiências através de um 

questionário pós-experimento e foi realizada uma entrevista com o orientador sobre sua opinião 

em relação ao Nihongo Kotoba Shiken. 

6.3 Resultados 

Nesta seção, serão respondidas as questões de pesquisa definidas para o experimento, através de 

uma análise da evolução da proficiência lexical dos participantes considerando os resultados de 

todos os testes e investigando o tempo que cada participante levou para responder os testes nos 

dois formatos. Além disso, serão apresentadas as dificuldades encontradas na realização do 

experimento, sugestões para melhoria do exame computadorizado e quais delas foram 

implementadas durante o experimento e a posição dos estudantes e professor em relação ao 

exame computacional desenvolvido. 

6.3.1 O NKS é tão Preciso Quanto um Tradicional Teste de 

Vocabulário? 

A questão de pesquisa “O Nihongo Kotoba Shiken é capaz de medir a evolução do 

conhecimento lexical de estudantes da língua japonesa ao longo do período de estudo da língua 
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de forma tão precisa quanto um tradicional teste de vocabulário?” pode ser respondida 

analisando os resultados dos testes do VKS e NKS, de forma a verificar se os testes conseguiram 

identificar a evolução do conhecimento lexical dos estudantes. 

A Fig. 30 apresenta o resultado final dos testes do VKS de cada estudante, que foram 

calculados seguindo a estratégia descrita na Seção 5.1.3 deste trabalho. Como pode-se perceber, 

de acordo com os resultados do VKS, no geral os participantes adquiriram conhecimento em 

vocabulário ao longo dos testes, com exceção de (i) A01, cuja pontuação caiu em 34 pontos do 

primeiro para o segundo teste; e (ii) A04, que teve uma leve recaída de 5 pontos entre o segundo 

e terceiro teste. Além disso, na maioria dos casos em que houve aquisição de conhecimento em 

vocabulário, ela não foi muito significativa, com exceção de A13 e A14, cuja pontuação teve um 

aumento de 52 pontos (aproximadamente 20,64%) e 50 pontos (aproximadamente 19,84%), 

respectivamente, entre o primeiro e o segundo teste. Este exagerado aumento de pontuação de 

A13 e A14 ocorreu porque no primeiro teste eles não conseguiram terminar os exames no tempo 

definido, respondendo apenas 54 e 68 das 84 questões, respectivamente. Porém, no segundo teste 

do VKS, eles responderam todas as questões. 
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Fig. 30 – Resultados de todos os testes do VKS. 

 

O resultado final de um teste do NKS consiste no percentual de palavras que o participante 

conheceu no teste, i.e. termos que ele conseguiu identificar a forma escrita e tradução correta 

dentre as outras opções. A Fig. 31 apresenta o resultado final dos testes do NKS de cada 

participante e, de acordo com ela, no geral os participantes adquiriram conhecimento em 

vocabulário ao longo dos testes. No entanto, existiram algumas exceções: do primeiro para o 

segundo teste, A01, A08 e A09 foram estudantes que perderam conhecimento em vocabulário, 

visto que suas pontuações caíram e o mesmo aconteceu para A03, A08 e A13 considerando o 

segundo e o terceiro teste. Além disso, apesar de na maioria dos casos os estudantes não 

apresentarem uma aumento muito significativo na pontuação dos testes no formato NKS, a 

pontuação de alguns alunos aumentou bastante do primeiro para o segundo teste, como foi o 

caso de A07 (aumento de 33,33%), A14 (aumento de 28,05%) e A16 (aumento de 30,44%). Isso 

aconteceu porque: (i) A07 descobriu como o Nihongo Kotoba Shiken faz para determinar os 

distratores para a questão “Escolha a escrita correta”, o que o fez utilizar alguma estratégia de 

adivinhação para responder corretamente algumas questões e ele continuou utilizando-a até 

mesmo no teste final, onde teve um aumento de 20% em relação ao segundo teste; (ii) A14 

adotou uma nova estratégia de estudo de vocabulário entre o primeiro e o segundo teste: ao invés 

de apenas ler e repetir mentalmente cada termo novo, ele escreveu os termos até memorizá-los; e 

(iii) A16 tornou sua estratégia de estudos mais eficiente após o primeiro teste: antes seu estudo 

priorizava o aprendizado da escrita correta dos kanjis individualmente, porém ele passou a 

estudar mais os significados e leituras corretas deles. A16 também revelou que, como ele ficou 

mais proficiente em leitura de kanji, conseguiu deduzir a escrita correta em kanji de algumas 

palavras que ele ainda não havia estudado e a tradução correta com base nos kanji que compõem 

a palavra. 
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Fig. 31 – Resultados de todos os testes do NKS. 

 

As Figs. 32 e 33 apresentam as palavras que os participantes A07 (i.e., o estudante de pior 

desempenho no exame) e A08 (i.e., o estudante de melhor desempenho no exame) acertaram, 

erraram e informaram que não souberam ou não lembraram da tradução e escrita correta em cada 

um dos testes do NKS. Normalmente testes de vocabulário realizados no papel, e.g. VKS, não 

apresentam esse tipo de informação, mas o NKS pode exibir essas informações para qualquer 

teste previamente realizado. A visualização desses resultados pode ser bastante útil para: (i) os 

estudantes, que podem descobrir quais os termos que precisam estudar mais; e (ii) o professor, 

que pode descobrir em quais palavras os alunos apresentam maiores dificuldades nos testes e, 

consequentemente, revisá-las com maior frequência em sala de aula. Também é importante 

mencionar que, se tratando do experimento realizado, as figuras justificam a evolução dos 

resultados dos testes do NKS de A07 e A08. 
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Fig. 32 – Palavras que A07 acertou, errou, e que não soube ou não lembrou da escrita ou tradução correta 

no (a) 1º, (b) 2º, e (c) 3º teste do NKS. 
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Fig. 33 – Palavras que A08 acertou, errou, e que não soube ou não lembrou da escrita ou tradução correta 

no (a) 1º, (b) 2º, e (c) 3º teste do NKS. 
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As Figs. 30 e 31 apontam que A01 perdeu conhecimento em vocabulário entre a primeira e 

a segunda aplicação dos testes nos dois formatos. Isso aconteceu porque (i) no período antes do 

1º teste do VKS, a rotina de estudo de A01 consistia em ter de um à dois dias de 4 horas de 

estudo por semana e ela considerou o vocabulário dos capítulos 23 e 24, i.e. os ensinados em sala 

de aula antes do 1º teste do VKS, apenas um pouco difíceis de estudar; e (ii) no 2º teste do VKS, 

ela estava com falta de tempo para estudo e revisão devido as avaliações na universidade, só 

estudou por menos de um dia por semana (sendo 10 horas semanais para o capítulo 25 e 4 para o 

26) e considerou o vocabulário dos capítulos 25 e 26 bastante difíceis. 

Analisando as Figs. 30 e 31, é possível perceber que normalmente, quando um aluno 

aumenta sua nota entre um teste do VKS e o seguinte, o mesmo ocorre no NKS e o mesmo vale 

se ele diminui a nota, o que significa que apesar do sistema de pontuação ser diferente nos dois 

testes, em geral eles conseguiram identificar os momentos em que os estudantes adquiriram ou 

perderam conhecimento em vocabulário de forma similar. Porém, existiram algumas exceções à 

regra e elas serão discutidas a seguir.  

Entre o primeiro e segundo teste, a pontuação de A08 diminuiu no NKS, mas no VKS ela 

aumentou e isso aconteceu porque o 2º teste do VKS e NKS do nível 5 foram realizados em dias 

diferentes e no dia em que ele realizou o NKS, o participante declarou que estava se recuperando 

de um resfriado que ele não tinha quando realizou o 2º teste do VKS, por isso seu desempenho 

foi menor no teste no computador. Além disso, houve uma complicação durante a aplicação do 

1º teste do NKS que fez com que ele precisasse fazer uma reposição da prova, que acabou 

ficando para 40 dias depois do dia em que ele fez o 1º teste do VKS e, duas semanas depois da 

aplicação do 1º teste do NKS, ele já fez o 2º, mas no caso dos VKS, foi uma distância de 59 dias. 

A pontuação de A09 também aumentou no VKS e diminuiu no NKS, e isso aconteceu porque: 

(i) o aluno possui maior dificuldade em aprender a escrita em kanji do vocabulário na língua 

japonesa (habilidade necessária no NKS) que aprender apenas o significado das palavras 

(habilidade necessária no NKS e VKS); e (ii) ele ficou sem muito tempo para estudar kanji perto 

do segundo dia de avaliação.  

Do segundo para o terceiro teste, a pontuação de A04 caiu um pouco no VKS mas 

aumentou no NKS, A09 melhorou seu desempenho no VKS mas permaneceu com o mesmo 

desempenho no NKS e as pontuações de A03, A05, A08, A13 caíram no NKS e aumentaram 

(A03, A05 e A08) ou permaneceram (A13) no VKS. Através de entrevistas realizadas após o 

experimento, foi possível perceber o motivo destas situações acontecerem: (i) A04 apenas se 

distraiu ao responder o teste no papel, mas ficou concentrado no NKS; (ii) A09 não aprendeu 

nenhum kanji novo mas se lembrou dos que conhecia e estudou mais vocabulário; (iii) A03 e A13 

não tiveram muito tempo para revisar os kanji perto do dia da prova; (iv) A05 descobriu como os 

distratores do NKS para a questão “Escolha a escrita correta” eram criados e usou uma estratégia 
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de adivinhação no segundo teste, mas evitou usar no terceiro; e (v) A08 informou que no terceiro 

dia ele estava cansado e distraído porque tinha de preparar uma redação em japonês no mesmo 

dia e, consequentemente, estava cansado demais para ler alguns kanji do NKS, mas como no 

VKS não há kanji, ele se deu melhor no teste em papel que no computador.   

Através dos resultados do experimento, foi possível verificar se houve uma diferença 

estatisticamente significante entre os resultados dos testes nos dois formatos, para ver se os 

exames são equivalentes. No entanto, visto que não é possível realizar uma comparação estatística 

com escalas diferentes, foi necessário utilizar resultados dos testes no VKS que fossem de mesma 

escala que o formato do NKS. Visto que um resultado do NKS indica uma porcentagem de 

quantas palavras uma pessoa demonstrou que conhecia dentre todas as utilizadas no teste, foi 

necessário calcular o mesmo para o VKS e isto está ilustrado nos gráficos da Fig. 34. É 

importante mencionar que para alguém demonstrar que conhece uma palavra no VKS, ele tem de 

tirar mais de 2 pontos, como mencionado na Seção 5.1.3 deste trabalho. Porém, no NKS, é 

necessário que o estudante identifique a tradução e escrita correta em kanji ou romaji dentre as 

alternativas apresentadas. 

 
Fig. 34 – Percentual de palavras que os participantes conheceram em cada aplicação do VKS. 
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Através dos percentuais apresentados nas Figs. 31 e 34, foi possível verificar se houve uma 

diferença estatisticamente significante entre os resultados dos testes nos dois formatos, para 

verificar se eles são equivalentes. O primeiro passo desta análise envolveu um teste de 

normalidade de Anderson-Darling, de modo a identificar se os percentuais seguem uma normal. 

Segundo os dados da Fig. 35, o NKS não segue uma distribuição normal, pois o valor-p do teste 

de normalidade foi inferior a 0,05. Sabendo disso, utilizou-se um teste U de Wilcoxon Mann-

whitney para verificar se houve uma diferença estatisticamente significante entre o percentual de 

palavras conhecidas segundo cada formato. Os dados foram analisados através do do software 

estatístico Minitab para Windows na sua versão 17, com um nível de significância estabelecido 

em p < 0.05. Segundo o  teste U de Wilcoxon Mann-whitney a mediana de palavras acertadas nas 

aplicações do NKS foi 0,2935, enquanto que no VKS foi de 0,3928, com diferença média no 

engajamento entre os dois grupos, i.e. percentual de palavras conhecidas segundo o formato 

computacional e percentual de palavras conhecidas segundo o formato em papel, de 0,0801 e 

95% de confiança de que a diferença entre as medianas dos dois grupos está entre 0,0000% e 

0,1592%. Apesar das medianas de palavras conhecidas segundo cada formato de avaliação serem 

bem diferentes, a diferença estatística mostrou que o teste é significante em 0,0519 (valor-p 

ajustado para empates=0,0519) e, visto que este valor é superior a 0,05, podemos concluir que em 

média não há uma diferença estatisticamente significativa entre os dos dois grupos (VKS e NKS). 

Sendo assim, está comprovado que, em média, não há diferença estatisticamente significante 

entre as notas dos exames de vocabulário nos dois formatos, e usar VKS ou NKS depende 

apenas do tempo disponível para aplicar os exames e da disponibilidade dos participantes. 

 
Fig. 35 – Teste de normalidade de Anderson-Darling sobre o percentual de palavras que os participantes 

demonstraram conhecimento nos dois formatos de teste. 
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6.3.2 O NKS tem Menor Duração que um Tradicional Teste de 

Vocabulário? 

A questão de pesquisa “Os estudantes levam menos tempo para concluir o Nihongo Kotoba 

Shiken que um tradicional teste de vocabulário?” pode ser respondida através da coleta e análise 

de quanto tempo os participantes levaram para concluir cada teste do NKS e do VKS. 

A Tabela 29 apresenta a duração em minutos que os participantes levaram para responder 

os testes do experimento, bem como a duração média considerando todos os participantes da 

turma, e o menor e maior tempo que algum aluno levou para fazer os testes. É importante 

mencionar que, devido à falta de tempo, no segundo dia de avaliação foi recomendado que as 

turmas de níveis 7 e 8 utilizassem 25 e 40 minutos para cada teste, respectivamente. No entanto, a 

partir do segundo dia de avaliação, não houve mais um limite de tempo para realização dos testes. 

Além disso, as células n.d. indicam os casos em que o estudante esqueceu de anotar quantos 

minutos levou para realizar o VKS. No NKS esse problema não ocorreu, visto que o tempo de 

início e fim de cada teste são automaticamente armazenados. 

Tabela 29 – Duração média de todos os testes do NKS e VKS. 

Exame Nível Aluno Duração Duração 

(média) 

Maior tempo Menor tempo 

1º NKS 5 A01 56 min 39 min 71 min 23 min 

A02 35 min 

A03 28 min 

A04 33 min 

A05 30 min 

A06 23 min 

A07 36 min 

A08 41 min 

A09 71 min 

6 A10 22 min 20 min 22 min 18 min 

A11 18 min 

A12 21 min 

7 A13 22 min 19 min 16 min 22 min 

A14 16 min 

8 A15 17 min 20 min 37 min 17 min 

A16 22 min 

A17 37 min 

A18 27 min 

A19 18 min 

1º VKS 5 A01 20 min 28 min 41 min 14 min 

A02 20 min 

A03 38 min 

A04 24 min 

A05 41 min 

A06 14 min 

A07 n.d. 

A08 37 min 

A09 n.d. 

6 A10 21 min 22 min 26 min 20 min 

A11 20 min 
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A12 26 min 

7 A13 31 min 23 min 16 min 31 min 

A14 16 min 

8 A15 11 min 23 min 28 min 11 min 

A16 28 min 

A17 21 min 

A18 26 min 

A19 15 min 

2º NKS 5 A01 32 min 32 min 50 min 18 min 

A02 40 min 

A03 27 min 

A04 29 min 

A05 30 min 

A06 18 min 

A07 35 min 

A08 27 min 

A09 50 min 

6 A10 24 min 23 min 25 min 19 min 

A11 19 min 

A12 25 min 

7 A13 47 min 32 min 47 min 17 min 

A14 17 min 

8 A15 18 min 20 min 22 min 18 min 

A16 20 min 

A17 22 min 

A18 18 min 

A19 21 min 

2º VKS 5 A01 18 min 24 min 36 min 13 min 

A02 30 min 

A03 30 min 

A04 18 min 

A05 26 min 

A06 19 min 

A07 13 min 

A08 27 min 

A09 36 min 

6 A10 24 min 20 min 24 min 16 min 

A11 22 min 

A12 16 min 

7 A13 39 min 29 min 39 min 19 min 

A14 19 min 

8 A15 12 min 17 min 27 min 9 min 

A16 27 min 

A17 25 min 

A18 15 min 

A19 9 min 

3º NKS 5 A01 30 min 24 min 30 min 21 min 

A02 29 min 

A03 21 min 

A04 21 min 

A05 21 min 

A06 21 min 

A07 25 min 

A08 21 min 

A09 26 min 

6 A10 18 min 20 min 23 min 18 min 

A11 20 min 

A12 23 min 
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7 A13 37 min 26 min 37 min 15 min 

A14 15 min 

8 A15 23 min 17 min 23 min 13 min 

A16 22 min 

A17 23 min 

A18 17 min 

A19 13 min 

3º VKS 5 A01 11 min 18 min 26 min 10 min 

A02 17 min 

A03 20 min 

A04 11 min 

A05 24 min 

A06 10 min 

A07 18 min 

A08 24 min 

A09 26 min 

6 A10 18 min 19 min 22 min 18 min 

A11 18 min 

A12 22 min 

7 A13 31 min 25 min 31 min 20 min 

A14 20 min 

8 A15 15 min 20 min 32 min 13 min 

A16 32 min 

A17 16 min 

A18 23 min 

A19 13 min 

 

Utilizando os valores apresentados na Tabela 29, foi possível verificar se houve uma 

diferença estatisticamente significante entre a duração dos testes nos dois formatos, para saber se, 

em média, o tempo para resolvê-los foi equivalente ou se existe um exame que é mais rápido que 

outro. Inicialmente, foi realizado um teste de normalidade de Anderson-Darling, de modo a 

identificar se os tempos em minutos seguem uma normal. É importante mencionar que os alunos 

A07 e A09 não fizeram parte da análise, visto que não informaram o tempo em que realizaram o 

1º teste do VKS. Segundo os dados da Fig. 36, o NKS não segue uma distribuição normal, pois o 

valor-p do teste de normalidade foi inferior a 0,05. Sabendo disso, utilizou-se um teste U de 

Wilcoxon Mann-whitney para verificar se houve uma diferença estatisticamente significante entre 

a duração dos testes segundo cada formato, com um nível de significância estabelecido em p < 

0.05. Segundo o teste U de Wilcoxon Mann-whitney, a mediana do tempo que os alunos levaram 

para realizar cada teste do VKS foi de 20,000, enquanto que no NKS foi de 22,0000, com 

diferença média no engajamento entre os dois grupos, i.e. duração do exame com formato 

computacional e duração com formato em papel, de 3,000 e 95% de confiança de que a diferença 

entre as medianas dos dois grupos está entre -6,001% e 0,001%. Apesar das medianas de palavras 

conhecidas segundo cada formato de avaliação serem bem diferentes, a diferença estatística 

mostrou que o teste é significante em 0,0638 (valor-p ajustado para empates=0,0638) e, visto que 

este valor é maior que 0,05, podemos concluir que em média não há uma diferença 

estatisticamente significativa entre os dos dois grupos (VKS e NKS). Sendo assim, está 

comprovado que, em média, a duração dos testes não é estatisticamente tão diferente. 
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Fig. 36 – Teste de normalidade de Anderson-Darling sobre a duração dos dois formatos de teste. 

 

6.3.3 Dificuldades Encontradas Durante o Experimento 

6.3.3.1. 1º Teste do NKS e VKS 

Na turma do nível 5, A8 não conseguiu terminar o 1º teste do NKS devido à problemas técnicos 

com a máquina utilizada para realizar o teste, e ele só conseguiu refazer o teste 40 dias depois do 

esperado. Nesse período, o professor estava começando a lecionar o vocabulário do capítulo 26, 

o que pode ter alterado seu resultado no primeiro teste. Além disso, uma das palavras, かよう, 

apresentou a escrita em hiragana errada no VKS, impossibilitando todos os alunos de 

reconhecerem o termo. A palavra foi corrigida no 2º teste do VKS. 

Ocorreram dois casos de estudantes que faltaram no dia em que o 1º teste do VKS e o 1º 

teste do NKS foram aplicados e, por isso, tiveram de fazer uma reposição dos testes em uma data 

futura. No caso do nível 6, A12 realizou os testes 43 dias após a data pré-estabelecida e nesse 

período o professor estava começando a lecionar o vocabulário do capítulo 35. Já no nível 8, A15 

teve de refazer os exames 20 dias após a data em que sua turma realizou os exames e, nesse 

período, ele já havia estudado o vocabulário das unidades 45 à 47 do livro adotado em sala de 

aula.    

No nível 7, alguns estudantes não conseguiram terminar alguns testes no tempo definido. 

A13 e A14 não conseguiram realizar todo o teste no papel, respondendo apenas 54 e 68 das 84 

questões, respectivamente. A13 também não conseguiu finalizar o teste computadorizado, 

deixando de responder 43 questões de 82. 
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6.3.3.2. 2º Teste do NKS e VKS 

O 2º teste do VKS aplicado para a turma do nível 6 apresentou uma palavra, ほそい, com sua 

escrita em hiragana errada, impossibilitando todos os alunos de reconhecerem o termo. Além 

disso, A12 não veio no dia em que os testes foram aplicados e teve de fazer uma reposição 4 dias 

depois. Neste dia, ele informou que já estava estudando o vocabulário do capítulo 35 do livro 

adotado em sala de aula. 

Na turma do nível 5, A02 não veio no dia em que foi aplicado o 2º teste do VKS e teve de 

fazer uma reposição da prova 3 dias depois. A09 também teve de fazer uma reposição do teste 

em papel, mas em um intervalo maior: 7 dias após a data programada, e nesse período ele estava 

vendo o capítulo 29 do livro adotado. 

No nível 8, A17 teve de fazer o teste no computador após o teste em papel, visto que no 

dia em que os testes foram aplicados, a estudante chegou atrasada e, no momento em que ela 

estava pronta para fazer o teste do NKS, não haviam máquinas suficientes para ela fazê-lo.  

6.3.3.3. 3º Teste do NKS e VKS 

Os estudantes A05 do nível 5 e A10 do nível 6 faltaram nos dias em que os testes foram 

aplicados, mas A05 realizou o teste 6 dias depois do planejado e A10 levou 13 dias. Além disso, 

no 3º teste do VKS do nível 8 não foi apresentada a palavra ごそんじです , pois ela foi 

substituída por じゅうしょ, que apareceu duas vezes. 

No momento em que o experimento ainda não havia começado, acreditava-se que 

nenhuma turma deixaria de ver todos os capítulos do semestre e, por isso, os testes foram 

baseados em todo o vocabulário que o professor planejava lecionar. No entanto, apesar dos 

testes da turma de nível 5 envolverem o vocabulários dos capítulos 26 à 31 do livro Minna no 

Nihongo Shokyú II Kanji [156], os estudantes não conseguiram ver os dois últimos capítulos por 

falta de tempo. 

6.3.3.4. Desenvolvimento dos Testes 

No ambiente em que os alunos realizaram os testes no computador, não havia internet, o que fez 

com que uma versão offline do exame fosse implementada. Sabendo que para aplicar um teste na 

versão offline é necessário preparar todos os distratores de todas as palavras de um teste antes de 

sua aplicação, os distratores foram preparados e, durante esse processo, percebeu-se que muitos 

distratores consistiam de palavras sinônimas. Isso aconteceu porque a API da Datamuse utilizada 

para obter palavras de sentido similar porém não sinônimas que seriam usadas como distratores 

não dá suporte à língua portuguesa e, portanto, não consegue identificar sinônimos dessa língua 
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(e.g., a palavra せいと pode ser traduzida como “student” na língua inglesa e a Datamuse 

considera a palavra inglesa “schoolboy” uma palavra não sinônima de “student”, porém ambas 

significam na língua portuguesa a mesma coisa: “estudante”). Como isso aconteceu, foi 

necessário passar por cada um dos distratores, mudando manualmente cada distrator que poderia 

ser um sinônimo na língua portuguesa. 

6.3.4 Mudanças do Nihongo Kotoba Shiken Sugeridas e 

Implementadas 

O experimento realizado para avaliar a eficiência do Nihongo Kotoba Shiken também fez parte do 

processo de construção dele, visto que durante a fase de experimentação, percebeu-se que 

algumas mudanças eram necessárias e elas foram implementadas. No entanto, é importante 

mencionar que apenas as mudanças que não iriam impactar muito no desempenho dos alunos 

nos testes foram concretizadas, para que os resultados do experimento não fossem afetados por 

elas. 

Algumas das mudanças no Nihongo Kotoba Shiken vieram de opiniões e recomendações dos 

participantes e elas foram implementadas entre uma aplicação do exame e outra. O design do 

exame mudou em cada um dos dias do experimento, como mostra a Fig. 37. Após o 1º teste do 

NKS, três estudantes (A01, A13, A15) disseram que ler os kanji do teste estava sendo uma tarefa 

difícil, visto que o tamanho da fonte utilizada não estava muito boa. Sendo assim, no segundo dia 

de experimento o exame apresentou uma fonte maior e as questões estavam divididas em duas 

colunas para melhor visualização, como mostra a Fig. 37b. Segundo o que foi relatado após a 

aplicação do 2º teste do NKS, alguns alunos acreditaram que a mudança no design foi benéfica 

para o exame (A01, A04, A06, A18), porém outros (A02, A03, A05, A07, A10, A15) ainda não 

gostaram do design, informando que as áreas para selecionar as respostas estavam muito 

pequenas. A02 e A05 sugeriram uma nova interface onde as alternativas sejam clicáveis, como se 

fossem botões. A sugestão destes participantes fez com que o design do exame mudasse mais 

uma vez no 3º teste do NKS, com alternativas clicáveis como mostra a Fig. 37c. Este design do 

exame agradou todos os alunos, com exceção de (i) A03, que disse que como as alternativas 

estavam muito próximas, ficava difícil de entender a separação entre elas; (ii) e A16,  que sugeriu 

que as alternativas estivessem em linhas separadas como no design do NKS apresentado no 2º 

teste. Sendo assim, as alternativas foram separadas, como apresentado na Fig. 24 deste trabalho. 
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Fig. 37 – Mudança no design do teste NKS, sendo: (A) design no 1º teste do NKS; (B) design no 2º teste do 

NKS ; e (C) design no 3º teste do NKS. 

 

No 1º e 2º teste do NKS, os alunos estavam usando uma versão do exame onde caso eles 

não soubessem a resposta correta para alguma questão, eles deveriam marcar a opção “Não sei”. 

Porém, A19 sugeriu que além dessa, existisse uma nova opção chamada “Não lembro 

exatamente” de forma similar ao VKS e uma outra opção para o aluno preencher com alguma 

tradução que ele tenha em mente que não está nas alternativas, com o objetivo de analisar melhor 

os erros causados por confusão. Após uma conversa com A19, percebe-se que ela sentia que a 

opção “Não sei” era similar à categoria I do VKS, que indica que a pessoa nunca viu a palavra 

antes. Sendo assim, a opção “Não sei” no exame passou a ser “Não sei ou não me lembro”, 

integrando palavras nunca vistas ou apenas esquecidas. Também é importante mencionar uma 
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pequena mudança estética que a ferramenta apresentou desde após o 3º teste do NKS: junto à 

palavra alvo, existia um parênteses que dizia “Questão x de y” para indicar o progresso do 

participante no teste. Porém, visto que são apresentadas duas questões por palavra, omitiu-se o 

texto “Questão”. 

Alguns alunos sugeriram mudanças no design dos testes do NKS: A07 propôs que o teste 

poderia ter uma interface mais fácil de visualizar como a do Kahoot! (Fig. 38), um app disponível 

nas plataformas Android e iOS 21  onde é possível responder alguns quizzes sobre diversos 

assuntos (e.g., futebol e o meio ambiente); e A02 sugeriu que o exame também envolvesse 

figuras, que poderiam tornar a ferramenta mais propícia para auxiliar no estudo de japonês, não 

apenas ficar restrita à avaliação. Essas recomendações de design poderiam ser úteis para melhorar 

a experiência de realização dos testes para os estudantes e elas serão analisadas futuramente. 

 
Fig. 38 – Exemplo de uma questão no aplicativo Kahoot!. 

 

Alguns estudantes sugeriram que o exame apresentasse, de alguma forma, seus resultados. 

A06, A13 e A14 gostariam que o software informasse as respostas corretas após o estudante 

marcar sua resposta e A16 sugeriu que após um teste ser concluído fossem apresentadas as 

estatísticas do teste (e.g., número de questões erradas e acertadas). Essa recomendação deveria ser 

cuidadosamente estudada com o apoio de um professor da língua com a intenção de verificar se 

existiria algum impacto no desempenho dos alunos se seus resultados fossem divulgados. 

Após o 3º teste do NKS, A17 informou que gostaria que o exame computadorizado não 

mostrasse o tempo restante para terminá-lo, visto que isso estava deixando-a nervosa. A mesma 

participante sugeriu um botão para voltar para uma questão anterior, assim como A18. 

Futuramente, será analisada a necessidade da visualização do tempo restante do exame, mas a 

adição desse botão é um assunto que ainda precisa ser visto com cuidado, pois essa mudança 

pode facilitar o exame de alguma forma, e.g., se um aluno tentou adivinhar a tradução correta de 

                                                 
 

 
21  Disponível em https://play.google.com/store/apps/details?id=no.mobitroll.kahoot.android&hl=en e 

https://itunes.apple.com/ca/app/kahoot-play-learning-games/id1131203560?mt=8 
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uma palavra que ele não havia estudado ainda, foi para a próxima questão e viu que a tradução na 

verdade era de outro termo, ele poderia voltar atrás e mudar sua resposta, aumentando sua 

chance de adivinhar a resposta correta da primeira questão mesmo sem ter aprendido a palavra 

ainda.           

Em uma entrevista realizada no último dia de avaliação, o professor das turmas 

participantes informou que a abordagem utilizada nos testes do experimento, que envolve utilizar 

todo o vocabulário do semestre, é apenas ideal para testes de nivelamento na língua e, segundo 

ele, aplicar um teste com muito vocabulário que o estudante desconhece pode assustar ou 

desmotivar o estudante. Segundo ele, em um contexto de aprendizado de vocabulário crescente 

como em sala de aula, seria melhor que cada teste apresentasse apenas o vocabulário que os 

estudantes já estudaram no livro e, há medida que os estudantes fossem aprendendo novas 

palavras, o teste fosse sendo incrementado. Essa sugestão poderia ter impacto nos resultados do 

NKS (e.g., se um aluno tirou 100% em um primeiro teste e 50% no segundo, seu desempenho 

caiu muito, mas isso pode ter ocorrido porque o segundo teste apresentou vocabulário novo que 

o primeiro não tinha), porém o professor informou que para ele é bem mais importante saber se 

seus alunos aprenderam ou não vocabulário que conhecer quantas palavras do livro seus alunos 

possuem proficiência durante o semestre. Sendo assim, essa abordagem será analisada e seu 

impacto será considerado em uma versão futura do Nihongo Kotoba Shiken. Outras recomendações 

sugeridas pelo professor foram relacionadas à visualização de resultados de uma turma e incluem: 

(i) ao analisar os resultados de um aluno para um teste específico, seria bom que as palavras que o 

aluno acertou, errou ou não soube a tradução ou escrita estivessem escritas em kanji ao invés de 

hiragana; (ii) não há muita necessidade de existir uma visualização em formato boxplot; e (iii) o 

gráfico que mostra os resultados dos alunos está confuso quando os resultados de uma turma 

grande são apresentados. Essas sugestões também serão analisadas futuramente. 

 

6.3.5 Posição dos Participantes e Professor em Relação ao Exame 

Computadorizado 

Alguns dos participantes do experimento (A17 e A19) consideraram o NKS mais fácil de lembrar 

as palavras que o VKS, visto que se trata de um teste com questões objetivas e não subjetivas, e a 

apresentação dos kanji pode ajudar a lembrar das palavras. 

Através do questionário aplicado no último dia do experimento, foi possível perceber que 9 

alunos gostaram muito do exame (A01, A06, A09, A10, A11, A12, A14, A16, A19) e 3 não 

gostaram porque acharam a quantidade de questões muito grande (A03, A04, A07), 16 o acharam 

útil (A01, A02, A04, A05, A06, A07, A09, A11, A12, A13, A14, A15, A16, A17, A18, A19) e um 

não achou útil por ser fácil acertar a resposta correta graças ao formato objetivo do teste (A02); e 

17 acharam fácil aprender como o teste funciona (A01, A02, A04, A05, A06, A07, A08, A09, 
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A10, A11, A12, A13, A14, A15, A16, A18, A19). Além disso, 19 alunos querem que o exame seja 

adotado em futuras aulas de japonês porque o exame (i) ajuda a revisar o vocabulário aprendido 

(A01, A04, A05, A06, A10, A18); (ii) poderia auxiliar o estudo em casa (A02); (iii) é útil (A03, 

A07, A09, A12, A14, A15); (iv) serve como uma forma de avaliar o conhecimento em kanji (A08, 

A13, A16); (v) pode ser aplicado como um tipo de reposição para os alunos que faltarem as 

provas presenciais (A11); (vi) é simples e rápido de realizar (A19); e (vii) facilita o trabalho do 

professor de corrigir as provas (A17).  

Em uma entrevista realizada no último dia de experimento, o professor das turmas 

participantes informou que considera Nihongo Kotoba Shiken bastante útil e que se existissem 

computadores para todos na sala de aula de japonês ele aplicaria o exame no computador ao 

invés de um exame em papel para avaliar pelo menos o conhecimento em kanji dos alunos, visto 

que: (i) a abordagem do exame computadorizado é semelhante à adotada na atual avaliação de 

kanji aplicada pelo professor, que consiste em apresentar kanjis formando palavras e pedir que os 

alunos informem o significado deles na língua portuguesa e leitura em hiragana; e (ii) o exame é 

bem mais fácil de corrigir que uma avaliação em papel. Além disso, ele utilizou os resultados dos 

últimos testes na ferramenta como nota final da avaliação de kanji das turmas de nível 5, 7 e 8 ao 

invés de aplicar um teste de kanji no papel como de costume, o que significa que ele confia na 

capacidade de medir conhecimento do Nihongo Kotoba Shiken e acredita que sua versão atual sirva 

como um bom substituto para testes de proficiência em kanji da língua. 

6.4 Discussão 

Nesta seção serão discutidas as questões de pesquisa com base nos resultados, alguns problemas 

encontrados no NKS, algumas funcionalidades que podem ser futuramente implementadas no 

exame e as ameaças à validade do experimento executado. 

6.4.1 Questões de Pesquisa 

Com a aplicação do Nihongo Kotoba Shiken em seu contexto real de uso, foi possível avaliar sua 

eficiência. Apesar de existirem testes em que o percentual de palavras conhecidas segundo cada 

formato (i.e., NKS e VKS) não foi muito próximo, não houve diferença estatisticamente 

significativa entre os resultados dos dois exames, o que significa que os exames conseguem 

identificar precisamente quantas palavras estudantes da língua conhecem. Além disso, no geral, 

sempre que um participante aumentou ou diminuiu conhecimento lexical entre dois testes do 

NKS, o mesmo aconteceu no VKS, o que indica que os exames conseguem identificar momentos 

onde há perda ou aquisição de conhecimento. De acordo com essas descobertas, conclui-se que o 
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NKS é capaz de medir a evolução do conhecimento lexical de estudantes de japonês de forma 

tão precisa quanto um tradicional teste de vocabulário.  

Em relação à duração dos exames, através de uma análise da duração média de todos os 

testes do VKS e NKS, foi possível perceber que não há grande diferença na duração dos exames, 

mas se tratando da duração do processo de avaliação, um instrutor ainda seria beneficiado se 

utilizasse o Nihongo Kotoba Shiken em vez de um exame no papel porque os testes são criados e 

corrigidos automaticamente.  

6.4.2 Problemas Encontrados no NKS 

Apesar do NKS ter se demonstrado eficiente, o experimento também revelou alguns problemas 

no exame que devem ser corrigidos para melhorar sua eficiência e eles serão apresentados a 

seguir. 

Durante a elaboração dos distratores para os testes computadorizados do experimento, 

percebeu-se que a API da Datamuse estava deixando escapar muitos sinônimos da língua 

portuguesa que não deveriam ser utilizados como distratores dos testes, e foi necessário 

modifificá-los manualmente. Sendo assim, seria importante, em uma futura versão do Nihongo 

Kotoba Shiken, aprimorar a metodologia de determinação dos distratores para que a criação do 

teste seja, de fato, totalmente automatizada.  

Alguns dos participantes do experimento (A01, A02, A03, A05, A07, A08, A11) 

comentaram que os testes realizados através do computador tinham um número excessivamente 

grande de questões que tornou o processo de avaliação cansativo, e no último dia de 

experimento, o professor de japonês sugeriu que os testes não envolvessem todo o vocabulário 

do semestre, mas que cada aplicação do exame introduzisse um pouco de vocabulário novo. 

Além disso, no questionário realizado no final do experimento, todos os alunos sugeriram que o 

teste deveria ter menos questões, com exceção de A06, A12, A16, A17, A18 e A19. Visto que 

cada aplicação do exame englobou todo o vocabulário ensinado durante um semestre de ensino 

da língua japonesa, é comum que o exame tenha ficado extenso. No entanto, em futuras 

utilizações do Nihongo Kotoba Shiken, um instrutor de japonês poderia optar por reduzir o 

vocabulário dos exames para tornar o processo de avaliação menos cansativo para seus alunos. 

Além disso, futuramente será analisada a possibilidade de introduzir o vocabulário de forma 

incremental ao longo do processo de avaliação. 

Ao longo da aplicação do NKS em turmas de japonês como segunda língua, percebeu-se 

que um estudante do nível 5 (A07) foi capaz de descobrir por conta própria como são 

determinados os distratores para a questão “Escolha a escrita correta” do teste. Isso fez com que 

A07 conseguisse adivinhar as repostas corretas para essa questão mesmo sem realmente conhecer 

a escrita em kanji das palavras alvo, causando um aumento fora do esperado na sua nota do 1º 

para o 2º teste do NKS. No segundo dia do experimento, A05 do nível 5 também conseguiu 
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adivinhar como os distratores do exame são determinados e, por isso, seu desempenho aumentou 

no segundo teste, mas ele decidiu não adivinhar as respostas corretas no terceiro teste. Além 

disso, na segunda aplicação do NKS, A16 havia estudado bastante os kanji e conseguiu deduzir as 

respostas corretas para as questões do teste com base nos kanji que apareciam nas alternativas. 

Sendo assim, seria bom que a metodologia de determinação de distratores usada no NKS 

mudasse, de forma a evitar que futuros estudantes consigam descobrir como ela funciona ou 

deduzir as respostas corretas, comprometendo o resultado dos testes. É importante mencionar 

que esse tipo de problema aconteceu porque o exame computadorizado desenvolvido apresenta 

questões objetivas e não discussivas, mas, sabendo que o formato de questões objetivas adotado 

permite criar automaticamente todas as questões de um teste e corrigí-las, fazer o exame ser 

menos objetivo o tornaria menos automatizável, exigindo uma maior interação por parte do 

professor que deseja aplicar os testes. Visto que o objetivo do desenvolvimento do Nihongo Kotoba 

Shiken é automatizar o processo de avaliação de conhecimento em vocabulário na língua 

japonesa, o formato das questões não deveria mudar. 

6.4.3 Funcionalidades Futuras 

A aplicação do exame computadorizado Nihongo Kotoba Shiken em uma turma de japonês trouxe 

algumas ideias sobre funcionalidades que poderiam ser úteis para o exame desenvolvido. Durante 

o experimento, existiram alguns estudantes cuja nota caiu bastante entre uma aplicação do teste e 

a seguinte e seria útil para o professor receber uma notificação quando essa situação ocorresse, 

para que ele pudesse ajudar os alunos com dificuldades. Da mesma forma, seria bom que o 

instrutor fosse notificado quando a nota de um de seus alunos tivesse um aumento fora do 

comum entre um teste e outro. Sendo assim, Nihongo Kotoba Shiken deveria permitir que durante a 

criação de um exame de conhecimento em vocabulário, um professor informasse uma taxa de 

crescimento esperada e, caso a nota de algum estudante ultrapasasse essa taxa, o professor seria 

notificado. 

Sobre a visualização dos resultados dos testes apresentada no Nihongo Kotoba Shiken, 

também são propostas algumas mudanças: (i) na visualização em formato de tabela, seria útil para 

um professor ordenar os resultados com base nas notas de alguma das aplicações da avaliação, 

e.g. se o professor quiser saber quais os alunos que não tiveram o melhor desempenho apenas na 

última aplicação de uma avaliação, a ordenação com base apenas nas notas dela poderia ajudar; 

(ii) na visualização em formato de gráfico de linhas, o instrutor poderia querer ver apenas o 

desempenho dos alunos cujo desempenho caiu entre os testes e poderia ser adicionado um filtro 

para que ele visse apenas os resultados destes estudantes. 

Durante o experimento, foi sugerido por A13 e A16 que o software informasse algum tipo 

de resultado para o participante no fim do teste. Para esta funcionalidade, foi planejado que 

Nihongo Kotoba Shiken deveria enviar automaticamente resultados através de e-mails para os alunos 
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que terminassem os testes, porém o professor poderia especificar se gostaria que estes resultados 

fossem simples (i.e., apenas as notas dos testes seriam divulgados) ou mais detalhados (i.e., seriam 

informadas quais palavras foram acertadas, erradas e definidas como não conhecidas pelos 

estudantes).  

Visto que Nihongo Kotoba Shiken armazena dados importantes sobre os resultados de todos 

os testes previamente realizados (e.g., quais as palavras que um estudante errou ou não soube a 

tradução ou o significado), um professor de japonês poderia analisar estes resultados para 

identificar o vocabulário da língua na qual suas turmas tiveram mais problemas, com a intenção 

de reforçar o estudo deste vocabulário em turmas futuras. 

6.4.4 Ameaças à Validade 

Normalmente, os alunos realizaram o exame em papel antes do computadorizado, porém alguns 

alunos das turmas de nível 5 e 8 tiveram de realizá-los na ordem inversa. Como o NKS apresenta 

questões objetivas e o VKS é discursivo, alguns participantes podem ter lembrado das respostas 

do teste objetivo enquanto faziam o discursivo. Também é importante mencionar que, sabendo 

que cada um dos testes possuía, no mínimo, 70 questões, e sabendo que os testes do VKS e NKS 

eram realizados no mesmo dia, muitos alunos apresentaram cansaço ou pressa para terminá-los. 

Além disso, aplicar um teste com muito vocabulário que os estudantes desconhecem (e.g., no 

período dos primeiros testes, nenhuma das turmas havia estudado mais de 50% do vocabulário 

deles) pode assustar ou desmotivar os estudantes, assim como mencionado pelo professor na 

entrevista realizada no fim do experimento. Todos esses fatores podem ter influenciado os 

resultados do experimento. 

Apesar de ter sido possível comparar os resultados dos testes do VKS com os do NKS, o 

VKS pode não ser um exame ideal para comparar com o exame computadorizado desenvolvido 

porque (i) as questões dele possuem formato diferente do NKS, e (ii) diferentemente do NKS, 

um participante utiliza o VKS para auto-avaliar seu conhecimento, ao classificar as palavras em 

um dos níveis (e.g., “nunca vi essa palavra antes”, “já vi essa palavra antes, mas não sei o que 

significa” etc.). Embora os exames não sejam idênticos, utilizar o VKS também permitiu que 

fosse verificada a efetividade do formato de questão do NKS. 

Existiram alguns casos de estudantes que não compareceram nos dias de avaliação e 

tiveram de fazer reposições em horário extra-aula. Esse acontecimento pode ter impactado os 

resultados dos testes, visto que os estudantes podem ter sido favorecidos pelo fato de não 

precisarem responder o VKS e o NKS dentro do ambiente ou limite de tempo de uma aula de 

japonês. Outro fator que pode ter influenciado os resultados do experimento foi o fato de todos 

os participantes terem experiência média ou alta com o computador, o que significa que o 

experimento não avaliou a realização do NKS por estudantes de japonês pouco experientes no 

computador. Isso aconteceu porque, por concidência, durante o período de realização do 
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experimento, não existiam estudantes com baixa experiência nas turmas reais de estudo da língua 

japonesa do curso presencial do IFRN. 

6.5 Síntese 

Neste capítulo, a eficiência de um exame computadorizado para avaliação de conhecimento 

lexical na língua japonesa, de nome Nihongo Kotoba Shiken, foi avaliada ao aplicá-lo no período 

letivo de quatro turmas de japonês junto a um teste de vocabulário em papel, cuja eficiência já foi 

previamente comprovada na literatura. Foram levantados alguns trabalhos da literatura sobre 

avaliação de exames computadorizados, a metodologia utilizada no experimento foi descrita e os 

resultados encontrados foram apresentados e discutidos.  

Através do experimento, foi possível avaliar a eficiência do exame em um contexto real de 

uso e, de acordo com os resultados, o exame se demonstrou bastante eficiente. No entanto, 

também foram identificadas algumas mudanças que poderiam melhorar a eficiência do exame. 

Essas mudanças serão discutidas, analisadas e implementadas, dependendo do quão viáveis e 

necessárias elas são.  



 
 

Capítulo 7 

7 Considerações Finais  

Este capítulo sintetiza todo o trabalho realizado e apresenta as principais contribuições desta 

dissertação.  

 

7.1 Síntese do Trabalho Realizado 

 

O primeiro passo dessa pesquisa foi a realização de uma revisão sistemática da literatura sobre o 

uso de tecnologia para o estudo da língua japonesa, abordando aspectos educacionais e 

tecnológicos. Através dela, foi possível analisar o estado atual do estudo da língua apoiado pela 

tecnologia de acordo com a literatura e várias conclusões foram encontradas. Dentre estas 

conclusões, percebeu-se que um dos focos linguísticos mais exercitados através de ferramentas 

para o estudo de japonês é o vocabulário. Sabendo disso, o próximo passo do trabalho foi a 

identificação e análise de exames computadorizados e não computadorizados para medir o 

conhecimento lexical de estudantes da língua japonesa e englobando também a língua inglesa 

devido ao amplo universo de sistemas de avaliação para este idioma. Estas pesquisas serviram 

como base para o desenvolvimento de um exame computadorizado da língua japonesa chamado 

Nihongo Kotoba Shiken, cujo objetivo é automatizar o processo de avaliação e solucionar as 

limitações encontradas nos atuais testes computadorizados de vocabulário. 

Foram realizadas duas avaliações sobre o exame computadorizado Nihongo Kotoba Shiken: 

uma envolvendo um estudante de alta proficiência na língua e outra em que os participantes eram 

estudantes da língua japonesa que estudaram a língua durante o período de um semestre. Estas 

duas avaliações foram importantes para avaliar a eficiência e eficácia do exame desenvolvido, bem 
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como para aprimorá-lo. Além disso, foram descobertas algumas modificações que deveriam ser 

futuramente implementadas para melhorar a eficiência do exame. 

7.2 Principais Contribuições 

 

Através da revisão sistemática da literatura sobre o apoio tecnológico no estudo da língua 

japonesa, foi possível analisar o estado atual do estudo da língua apoiado pela tecnologia segundo 

a literatura e várias conclusões foram encontradas. As informações desta pesquisa podem 

beneficiar pesquisadores e desenvolvedores de tecnologias para estudo de japonês. Além disso, o 

trabalho também apresentou uma síntese de vários exames computadorizados para avaliar 

conhecimento lexical, cujas informações podem ser utilizadas por desenvolvedores de exames 

computadorizados de conhecimento lexical e professores interessados em aplicar os exames.  

Ao analisar a metodologia utilizada no exame desenvolvido, um professor pode identificar 

uma forma de determinar quantas questões devem existir em um exame de vocabulário para 

descobrir quantas palavras de algum material de estudo de línguas os seus alunos conhecem, 

mesmo que nem todas as palavras do material apareçam no exame. Utilizando a fórmula para  

determinação  do  tamanho  da  amostra  com  base  na  estimativa  da proporção populacional, é 

possível obter essa quantidade de questões, de forma que os resultados de um exame indiquem o 

percentual de palavras que um aluno conhece de um material, com um nível de confiança de 95% 

e uma margem de erro entre 1 e 5%, cujo valor final é determinado pelo professor. Esse tipo de 

informação poderia ser útil para professores de línguas estrangeiras que desejam avaliar o 

conhecimento lexical de seus alunos. 

O exame computadorizado desenvolvido possui um conjunto de funcionalidades que 

podem facilitar o processo de avaliação de conhecimento lexical para professores da língua 

japonesa e os instrutores podem analisar as avaliações de eficiência realizadas para decidir se a 

adoção do instrumento desenvolvido é benéfica para eles. Por fim, o formato de avaliação do 

exame desenvolvido também pode ser adotado por desenvolvedores de exames 

computadorizados ou não computadorizados para outras línguas estrangeiras, desde que ele seja 

adequadamente adaptado.  

7.3 Trabalhos Futuros 

A aplicação do exame computadorizado com estudantes da língua japonesa trouxe algumas 

mudanças necessárias para tornar o exame mais eficiente e como trabalhos futuros seria 
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interessante analisá-las e implementá-las. Após o exame ser aprimorado, seria importante realizar 

novamente uma avaliação da eficiência dele em um contexto real de estudo de japonês para 

verificar o impacto das mudanças no processo de avaliação. 
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B.  Documentos Usados no Processo de Seleção de 

Estudos Primários 

 

Fig. 39 – Checklist de qualidade usada no processo de seleção de estudos primários. 
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C.  Trabalhos Excluídos Segundo os Critérios de 

Inclusão e Exclusão 

A Tabela 30 apresenta alguns dos trabalhos excluídos segundo os critérios de exclusão 

estabelecidos para a revisão sistemática da literatura sobre o estudo de japonês apoiado por 

tecnologia. Em vez de listar todos os estudos excluídos, são mostrados apenas alguns 

trabalhos, visto que a quantidade de trabalhos foi muito extensa. 

 

Tabela 30 – Trabalhos excluídos segundo critérios de inclusão e exclusão.  

ID 

Feriu qual critério de 

inclusão/exclusão Breve explicação 

T1 E3 Ferramenta apresentada exercita inglês e japonês 

T2 E2 

Estudo usou a escrita de emails para comprovar que o uso de 

computadores para escrita pode ser usado para exercitar escrita japonesa 

T3 E1 

Apresentou apenas a ideia inicial da ferramenta, sem detalhes sobre o  

uso ou conteúdo exercitado 

T4 E3 Ferramenta apresentada exercita inglês e japonês 

T5 I1 

Não apresenta uma ferramenta, apenas um modelo para aprender kanji 

com tecnologia 

T6 I1 

Não apresenta uma ferramenta, apenas um modelo para analisar a 

proficiência de estudantes em katakana 

T7 I2 

Apresenta  muitos erros gramaticais e, portanto, não está adequadamente 

escrito em inglês 

T8 E3 Ferramenta apresentada exercita chinês e japonês 

T9 E2 Ferramenta era jogo de nintendo 64 sem intenção de ensinar japonês 

T10 E2 & E3 

Experimento usou 3 ferramentas, mas uma delas poderia ser usada para 

línguas senão japonês(BEBO) e outra era o uso do MSN messenger, que 

não é específico para a língua japonesa 

T11 E2 Não há nenhuma ferramenta específica para aprender japonês no artigo 

T12 E3 Ferramenta apresentada exercita italiano e japonês 

T13 E3 

Estudo demonstrar como funciona uma ferramenta para ensino ubíquo de 

várias línguas 

T14 I2 

Apresenta  muitos erros gramaticais e, portanto, não está adequadamente 

escrito em inglês 

T15 E3 Ferramenta apresentada exercita kanji e símbolos maias 

T16 E3 Ferramenta apresentada pode ser usada para qualquer língua 
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T17 I1 Como a ferramenta apresentada servia apenas para fazer teleconferência 

T18 E2 

Descreveu duas ferramentas propostas. Porém, sobre uma delas nada foi 

dito se ela é usada apenas para aprender japonês 

T19 E3 Sistema ensina 17 línguas diferentes 

T20 E2 

Ferramenta apresentada poderia ser usada para outras línguas senão 

japonês 

T21 E2 

Certas ferramentas apresentadas não foram desenvolvidas para o 

aprendizado de japonês (e.g. Youtube, Wordpress) 

T22 I1 

Descreve com detalhes apenas uma metodologia usada por uma 

ferramenta para processar frases em japonês 

T23 I1 

Artigo tinha foco em examinar o efeito de apresentar recompensas 

diferentes para o acerto de uma tarefa, não no ensino de japonês 

T24 E1 

Apenas levanta ferramentas relacionadas e o que será avaliado em uma 

ferramenta que ainda será desenvolvida 

T25 E2 

Ferramenta serve para estudo de qualquer conteúdo, não está restrita ao 

ensino de japonês 

T26 I2 

Apresenta  muitos erros gramaticais e, portanto, não está adequadamente 

escrito em inglês 

T27 E2 

Apresenta 4 ferramentas, mas duas delas não tem relação com o ensino 

japonês 

T28 E3 Ferramenta apresentada exercita  kanji japoneses e hanzis chineses 

T29 E3 

Ferramenta pode ser usada para aprender várias línguas, não apenas 

japonês 

T30 E2 

Ferramentas usadas no estudo foram blogs e páginas do Twitter que não 

foram desenvolvidas para exercício de japonês 

T31 E3 Ferramenta apresentada exercita kanji e símbolos maias 

T32 E2 

Foram criadas váras ferramentas no estudo e elas podem estar em um dos 

3 tipos: de anotações gerais, de ensino de matemática e de escrita de kanji 

T33 E2 

Ferramenta que serve para professores criarem cursos online que não 

necessariamente precisam ser de japonês 

T34 I1 Descreve algoritmo que poderá ser usado numa ferramenta CALL 

T35 I2 

Apresenta  muitos erros gramaticais e, portanto, não está adequadamente 

escrito em inglês 
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