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ABSTRACT: Shi and ji, terms standing for “content words”and “grammatical words”, 
respectively, emerged, even though under other denominations, in the linguistic 
awareness of the Japanese since ancient times. Nowadays formalized as linguistic terms, 
they have acquired or adapted concepts used in Poetics, Grammar and Linguistics itself.  
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Hoje consagradas, pelo assim chamado kokugogaku (“ estudos vernaculares”),  
como as duas grandes classes de palavras da língua japonesa, shi e ji têm sido objeto de 
consideração desde tempos remotos, sempre no limiar da tradição e da modernidade, 
oscilando entre uma terminologia de inspiração chinesa e ocidental.  

Fazendo uma leitura translingüística das obras acerca da língua, sem deslocá-la do 
contexto histórico, percebe-se que o contato com a língua chinesa exerceu papel  
significativo na conscientização dos japoneses sobre sua própria língua. Povo ágrafo até 
pelo menos os primeiros séculos da era cristã, os japoneses adotam a escrita logográfica 
chinesa para grafar sua língua, num processo em que se fazem notar as dificuldades e as 
estratégias adotadas pelos escribas para superar as di ferenças lingüísticas entre o chinês e 
o japonês, notadamente decorrentes de tipologia lingüística (respectivamente, isolante e 
aglutinante-flexional) e estrutura frasal (respectivamente, SVO e SOV).  De início, a 
literatura chinesa e as escrituras budistas eram entoadas oralmente na leitura chinesa 
original; mais tarde, os originais eram lidos com notações gramaticais do japonês nas 
entrelinhas e, finalmente, os escribas começaram  a produzir textos em japonês com 
logogramas chineses. Neste último caso em especial, observa-se um arti fício para superar 
as diferenças tipológicas entre as línguas, no processo de transliteração e da tradução dos  
símbolos ideográficos de uma língua-matriz isolante e sem flexão, frente à língua-
receptora aglutinante e flexional.  

Nesse sentido, os lingüistas destacam o estilo senmyôgaki 1  como um fato 
memorável. Palavras com conteúdo semântico (nomes, advérbios, radicais de 
predicadores) foram grafados em logogramas proporcionalmente maiores do que as de 
elementos gramaticais próprios do japonês (partículas, desinências flexionais, auxiliares  
verbais). Embora não haja uma demonstração explícita de emprego dos termos shi e ji, a 
discriminação no tamanho das letras baseada na cl asse destas pal avras é sinal importante 
de que já havia uma certa conscientização sobre suas di ferenças, para o que certamente o 
caráter ideográfico dos logogramas contribuiu sobremaneira.  

                                                 
1 Este estilo foi empregado no Shoku Nihonki (797) e os pesquisadores consideram-no 
como originária das leituras kundoku, isto é, leitura japonesa de texto escrito em chinês.  
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Datam do século VIII as primeiras obras literárias escritas em japonês, hoje 
existentes, onde se dá uma outra ocorrênci a significativa e igualmente remota ao 
senmyôgaki. Nas notas dos poemas 4175 e 4176 do Man’yôshû, antologia poética 
compilada por volta de 760, o autor declara expressamente ter evitado o uso dos 
morfemas de caso te, ni, wo, ha, mo, no, de uso freqüente. Com isso, é bem provável que 
o poeta tenha, de um lado, se valido de conhecimentos, ainda  não formalizados, das 
classes de shi e ji, e, de outro, não tenha se libertado de todo das amarras da poesia e da 
frase chinesas, muito cultivadas pela elite intelectual da época.   

A poesia torna-se, por sinal, o lugar privilegiado para se operacionalizar a 
adaptação da grafi a chinesa ao japonês, por se tratar da expressão mais apropri ada para se 
dar vazão à essência da alma japonesa. Ao lado dos poemas de inspiração chinesa 
(kanshi), os letrados da aristocraci a cortesã dedicam-se a uma produção profícua de 
versos japoneses waka. Do século X ao XII, no auge da cultura aristocrática, quando os 
certames de utaawase2 eram profusamente realizados, aparecem vários tratados sobre a 
composição de waka, conhecidos como karonsho, onde são freqüentes as referências ao 
modo de se empregar apropriadamente os morfemas relacionais de caso e auxiliares  
verbais nos versos. A partir dessas observações, ainda muito pontuais e essencialmente 
voltadas para a arte de bem poetar, os ji ganham dest aque e luz própria para o campo da 
pesquisa.  

A primeira referência terminológica aparece em Tenihataigaishô, do século XIII, 
atribuída ao poeta e teórico da poesia FUJIWARA-NO SADAIE (1162-1241). Sob a 
denominação de teniha, tomada dos morfemas te (conectivo), ni (locativo) e ha (de 
ênfase), o autor opõe esses vocábulos gramaticais ao shi ou kotoba3 , “ vocábulos de 
conteúdo”, afirmando que “teniha estabelece a profundidade da alma e .... torna-se a 
expressão do sentimento humano” e, em seguida, compara kotoba a “ templos e 
santuários” e teniha  a “ (sua) imponência”. A tônica desta obra é dada à  importânci a que 
os teniha têm para a frase, na medida em que constituem o veículo para especi fi car e 
explicitar as nuanças da alma japonesa.  

A tradição desses estudos é herdada pelos representantes de kokugaku 
( literalmente “ estudos nacionais”), que se desenvolveu do século XVIII a XIX, a partir 
de estudos da literatura clássica, mormente do período Heian (século VIII ao XII), 
considerada modelar. A distância no tempo implicou transformações lingüísticas que 
passam a ser analisadas por esses estudiosos (MOTOORI NORINAGA, MOTOORI 
HARUNIWA, FUJITANI NARIAKIRA entre outros), resultando em trabalhos mais especí ficos,  
mas ainda não sistemáticos, sobre paradigmas flexionais, classes de palavras, ao lado de 
trabalhos de filologia. Dentre os estudiosos do período, cabe menção a SUZUKI AKIRA 
(1764-1837) que, adotando a classi ficação binária, define teniha como a “ voz do 
coração” 4 , em consonância com a “ expressão do sentimento humano”, levantada por 
Sadaie nos idos do século XIII.   

A partir dos fins do século XIX, abre-se uma nova perspectiva em termos de 
estudos da língua japonesa. Após cerca de dois séculos e meio de interrupção dos 

                                                 
2 Uma espécie de competição de poemas japoneses waka, em que os poetas, dispostos em 
pares, disputavam a excelência de suas composições em torno de um mesmo tema.  
3 À época, adotava-se a leitura japonesa kotoba  do equivalente chinês shi, posteriormente 
consagrado como terminologia gramatical.  
4 Gengyoshishuron (Quatro classes de palavras), 1824. 
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contatos com o exterior (exceto China e Holanda), o Japão reabre seus portos em meados  
do século XIX, permitindo a entrada de várias correntes de pensamento do Ocidente. Na 
área da língua, em particular, vai se dar a confluência da corrente dos estudos 
vernaculares, cuja origem remonta à Antigüidade, com as reflexões desenvolvidas a partir 
da contribuição dos estudos holandeses rangaku que, com seus paradigmas gramaticais, 
contribuiu para uma maior visualização das cat egorias de tempo, modo e aspecto verbais,  
mais o enriquecimento da refl exão positivista trazida pelos mares, principalmente, pelos 
ingleses e norte-americanos.   

Quem melhor represent a essa fusão é YAMADA YOSHIO (1873-1958), estudioso 
das letras japonesas, com trabalhos de destaque tanto em literatura quanto em língua. 
Herdei ro da tradição dos estudos nacionais do período anterior, Yamada desenvolve seu 
pensamento lingüístico a partir de seus estudos da literatura clássica japonesa, deixando 
trabalhos relevantes sobre obras da literatura antiga, filologia, gramática histórica e 
principalmente sobre a gramática geral, onde também absorve o modelo ocidental, não só 
pelo veio holandês como também do mais recente inglês.  

Yamada apresenta o corolário de suas refl exões sobre a língua japonesa em 
Kôgohô Kôgi (Lições de gramática do japonês moderno), publicado em 1922, e 
reelaborado em Nihon Bunpôgaku Gairon (Noções gerais da gramática japonesa), de 
1936. Seguindo a orientação da psicologia de Wundt, para o autor, língua e pensamento 
(shisô) estão intrinsecamente relacionados: o pensamento ancora a língua e a língua é o 
próprio pensamento, que se organiza em forma de frase pela organização e concatenação 
das idéias  pelo que ele denomina ação concatenadora (tôkaku sayô). Pela característica 
mesma da língua japonesa que apresenta o predi cado no fim da frase, os elementos da 
frase vão sendo arrolados para serem, ao final, concatenados por esse tôkaku sayô, 
através da força de predicação (chinjutsu) contida nos assim denominados predicadores  
(yôgen).  

Assim, a gramática relaciona-se com o sistema interno da língua ancorada no 
pensamento, estudando as regularidades nela observadas em torno de duas classes básicas  
de palavras: kannengo (lit. “vocábulo nocional” -  as que são, por si só, expressão de uma 
idéia completa, e kankeigo (literalmente “ vocábulo relacional”) – as que se juntam 
àquelas para especi fi car-lhes as funções gramaticais. Yamada segue, em sua essência, a 
classi ficação binária tradicional, dando às classes de palavras denominações mais 
precisas e explicativas, dentro da tendência cienti ficista dominante à sua época.  

Pouco mais tarde, mas contemporaneamente a Yamada, surge HASHIMOTO 
SHINKICHI (1882-1945), lingüista com trabalhos de destaque em fonética e fonologia da 
língua clássica, para os quais muito contribuíram os dicionários de japonês-português e 
japonês- português-latim compilados por missionários jesuítas, entre os séculos XVI e 
XVII, em virtude da grafia romanizada de seus verbetes que deram pistas para as 
realizações fonéticas outrora existentes e modernamente perdidas no japonês fal ado. 

Também estudioso da morfo-sintaxe do japonês moderno, Hashimoto analisa a 
língua em seu aspecto formal-funcional e propõe um modelo teórico centrado no conceito  
de bunsetsu (literalmente “ nó frasal”), definido como “ a menor unidade significativa (da 
sentença)” constituída por um elemento semântico (shi) e um elemento gramatical (ji).  
Freqüentemente criticado por enfatizar aspectos formais da língua (intonação, pausa), na 
realidade sua teori a busca, a partir da forma, chegar às funções das partes da oração – os  
bunsetsu – cujo cerne é formado pelos vocábulos de conteúdo shi, aos quais se juntam 
(ou não) vocábulos gramaticais ji para comporem a menor unidade sintática.. Sua  
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proposta teórica, dentro de uma perspectiva normativa, acaba sendo adotada pela assim  
chamada gramática escolar, nos meados do século XX, consagrando de vez os termos shi 
e ji nos estudos da língua japonesa.  

Assim consolidados pela gramática normativa de Hashimoto, shi  e ji serão também 
adotados por lingüistas na acepção própria do termo, dentre os quais se destaca TOKIEDA 
MOTOKI (1900-1967), do início do século XX.  Tendo desenvolvido a concepção da 
“ essência da língua como um processo psicológico” nos anos finais da década de 1930, 
Tokieda publica em 1941 a obra Kokugogaku genron (Princípios da língua japonesa) 
onde discorre sobre sua tese de processo lingüístico (gengo kateisetsu). Partindo de uma 
crítica à concepção estática da língua apresentada por Saussure, que define a langue 
como a junção da dicotomia imagem acústica e conceito, o autor considera que a língua 
não constitui nem uma unidade nem uma existência puramente psíquica, mas sim um 
processo em seqüênci a, de caráter físico-fisiológico-psíquico. 

O processo linguístico compreende, preliminarmente, três etapas, a saber: 
1. a etapa da conceptualização em que o falant e (por el e denominado 

shutai, “ sujeito linguístico”) conceptualiza imagens, conceitos e coisas; 
2. a etapa da atribuição da imagem acústica ao produto conceptualizado;  
3. a etapa da expressão em sons da imagem acústica.  

            Esse processo compreende duas vias: a da expressão (ou codi fi cação) em 
que se parte de um determinado assunto que passa a se definir como um conceito, para 
ser traduzido em uma imagem acústica que, por sua vez, será representada em forma de 
som ou, eventualmente por letra na expressão escrita e, portanto, quarta etapa do 
processo.  No caminho inverso, da compreensão (ou decodi fi cação), o sujeito lingüístico 
apreende o som (ou a letra e depois o som), a partir do qual cria a imagem acústica, que 
será remetida ou associada ao conceito. 

Assim, todo o processo lingüístico pressupõe o preenchimento de três condições  
sem as quais a língua não existe: falant e ou sujeito do ato lingüístico (shutai), contexto 
(bamen) em que se inclui o interlocutor como seu elemento mais concreto e objeto ou 
material lingüístico (sozai) que são, em suma, quem fala, para quem fala e de que se fala.   

Das etapas acima arroladas, as três se verificam apenas nas palavras de conteúdo 
semântico pleno por ele denominadas shi, enquanto os vocábulos gramaticais ji passam 
diretamente da idéia (kannen) para a terceira etapa do som. Assim ele exemplifica: o 
conceito de “ dúvida” pode ser lingüisticamente expresso pelo substantivo gimon, onde o 
sujeito lingüístico conceptualiza a idéia da dúvida, ou pelo morfema final de modalização 
ka, por meio do qual o sujeito lingüístico expressa diretamente sua indagação, sua dúvida 
acerca de um determinado fato. 

 Shi, portanto, são os vocábulos de conteúdo que passam pela etapa da 
conceptualização e ji, os vocábulos gramaticais que, segundo afirma o próprio Tokieda, 
“ expressam o julgamento subjetivo do falant e”, o que, por sua vez, remete à “ expressão 
do sentimento humano”, de Sadaie, e à “voz do coração”, de Suzuki Akira, 
respectivamente, dos séculos XIII e XVIII. Para Tokieda, a língua japonesa comporta 
apenas essas duas classes de pal avras, que não se misturam entre si  pois pertencem a 
dimensões distintas – o shi ligado à expressão de dados do mundo objetivo, e o ji, à 
expressão da consideração subjetiva do falante acerca de um dado ou fato deste mundo 
objetivo.  

A menor unidade sintática é constituída, também para Tokieda, pela junção de um 
shi a um ji, assim como o bunsetsu de Hashimoto. Assim, seja dada a frase:  

Estudos Lingüísticos XXXIII, p. 93-99, 2004. [ 96 / 99 ]



 
5 

 
Sakura-no/ hana-ga/ niwa-ni/ sai-ta  

(uma flor de cerejeira desabrochou no jardim) 
 
onde se tem, em primeira instância, os vocábulos de conteúdo, correspondentes ao 
substantivo do português, sakura (cerejeira), hana (flor) e niwa (jardim) ligados, 
respectivamente, aos vocábulos gramaticais no (de caso genitivo), ga (nominativo) e ni 
(locativo), e o verbo saku (florescer, desabrochar), flexionado na forma sai exigida pelo 
auxiliar verbal ta, de ação conclusa, a que se liga.  

Para Hashimoto, a frase se forma pela disposição em seqüênci a dos bunsetsu 
(separados por /, no exemplo), destacando o aspecto aglutinante da língua japonesa. No 
entanto, para Tokieda, a língua é um processo dinâmico, de modo que essas unidades vão 
se encadeando, não de forma linear, mas no que o autor denomina irekogata 
(“ encadeamento sucessivo por envólucro”), de forma que unidades maiores vão 
envolvendo as menores até a concatenação final de todos os elementos pelos auxiliares 
verbais que são, em essência, o veículo do julgamento subjetivo do falante sobre o 
conteúdo da fala, conforme o esquema abaixo. 

 
 

 
 
       
 
 

 
 
Essa concatenação final, no exemplo acima expressa pelo auxiliar verbal ta, existe 

mesmo quando a frase termina com o verbo, sem nenhum auxiliar verbal, através do que 
ele denomina signo zero (zero kigô), isto é, um símbolo imaginário ausente na forma mas  
presente nessa função concatenadora. Corresponde àquilo que, sugerido mas não bem 
desenvolvido por Tokieda, será retomado por outros lingüistas pelo conceito de chinjutsu 
contido nos assim denominados predicadores, definido como força de predicação, por 
uns, ou modalização, por outros.  

Destarte, um longo percurso se deu desde kotoba até shi, de teniha até ji. Kotoba, 
literalmente “ palavra” foi, em seus primórdios, grafado em japonês por dois logogramas:  
“ fala” (koto) e “ folha” (ha, sonorizado em ba) e foi a denominação dada pelos antigos às  
palavras semanticamente plenas, numa época em que a poesia constituía a arte maior da 
aristocracia cortesã. O mundo vegetal era muitas vezes utilizado como metáfora de 
elementos do mundo das letras, haja vista o título dado à primeira antologia poética 
Man’yôshû , que pode ser traduzido por “ miríade de mil folhas”.  

 Sadaie, no século XIII, dá a leitura kotoba ao logograma chinês correspondente a 
“palavra”, composto do radi cal “ fala” e do caract ere que signifi ca  “ herdar, seguir”, cuj a 
leitura shi dá a leitura ao logograma em si. O logograma shi é utilizado com a leitura 
japonesa kotoba nos tratados de poética e nos trabalhos sobre língua que surgiram até o 
século XIX. Com relação aos vocábulos gramaticais, suas primeiras aparições na 
literatura correspondente se dão sob a denominação de teni(wo)ha, termo emprestado dos 

 
        

 
sai ta. 

 
niwa ni 

 
 
    hana ga 

 
sakura no 
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morfemas mais usuais do japonês e que eram grafados nos cantos que cercam o quadrado 
do logograma de textos chineses, para facilitar-lhes a leitura em japonês. 

 Vale ressaltar que at é a abertura do Japão para o Ocidente, as reflexões eram 
realizadas apenas no nível da palavra, onde ainda destacamos a denominação ayui  
(cordão que amarrava a barra do kimono à altura do joelho), dada por Fujitani Nariakira 
(1738-1779) aos t eniha por serem usados como acessórios do kotoba “ amarrando-os”,  
que é, por outro lado, comparado ao fio que perpassa as pedras de jóias, isto é, os kotoba, 
por Suzuki Akira.  

Com a entrada da gramática e lingüística ocidentais, a dimensão das reflexões passa 
a ser a da frase, haja vista o conceito de bunsetsu proposto por Hashimoto, ou seja, a 
menor unidade sintática formada por um shi ligado a um ji.  Apesar de consagrá-los  
como terminologia lingüística, Hashimoto não ultrapassa os limites da gramática 
normativa, apenas constatando a forma como se apresentam dentro da frase, sem tratar de 
seus mecanismos para a geração de sentido. Como apontam outros lingüistas, será 
Tokieda quem vai sistematizar os pensamentos dos gramáticos tradicionais japoneses em 
sua teoria do processo lingüístico, onde não só concebe o encadeamento desses termos  
num processo dinâmico, como também aborda, ainda que de forma não explícita,  
elementos do discurso. Além de levantar como condições sine qua non da língua o 
sujeito lingüístico, o contexto e o objeto lingüístico,  é significativo o fato de considerar 
como contexto, a própria situação de fala onde se inclui tudo que ocupa esse espaço – o 
ouvinte, aliás, seu elemento primordial e mais concreto por se tratar do sujeito a quem se 
dirige o falante, bem como as considerações deste falante relativas ao objeto lingüístico 
tais como sua atitude, disposição ou sentimento.  

O caráter eminentemente aglutinante da língua japonesa privilegiou a adoção dos  
logogramas chineses que, por serem portadores de conceitos, foram simplesmente 
transpostos para palavras japonesas de conteúdo equival ente. Tal procedimento, no 
entanto, não atendia à transcri ção de alguns morfemas inexistent es no chinês, levando os  
escribas à necessidade de uso de logogramas apenas em seu aspecto fonético, o que, por 
sua vez, contribuiu para que, desde a Antigüidade, se despertasse a consciência pel a 
existência de duas classes claras no japonês: as eminentemente portadoras de sentido 
pleno e aquelas que desempenham apenas funções gramaticais.  

Por outro lado, é compreensível que essa consciência tenha se desenvolvido 
inicialmente nos estudos da arte de bem poetar, uma vez que a poesia foi o lugar em que 
os japoneses buscaram aprimorar a expressão de seus sentimentos mais profundos, numa 
época em que ainda eram árduas as tentativas de adaptação dos logogramas chineses à 
frase japonesa. A partir dessa consci ência, as duas classes fundamentais de palavras se 
mantiveram em sua essência, apesar das denominações diversas, até passarem a ser 
objeto de estudos cada vez mais lingüísticos, seja à luz da gramática normativa, seja da 
Lingüística.  

 
 

RESUMO: Shi e ji, termos para designar “ vocábulo de conteúdo” e “ vocábulos 
gramaticais”, respectivamente, surgiram, ainda que sob outras denominações, na 
consciênci a lingüística dos japoneses desde a Antigüidade. Hoje consagrados como 
terminologia lingüística, foram adquirindo ou adaptando conceitos  propostos pela 
poética, gramática normativa e lingüística propriamente dita. 
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