
JAPÃOJAPÃO

A TERRA DO SOL NASCENTEA TERRA DO SOL NASCENTE





País independente cujo território é composto de uma ilha ou grupo de 
ilhas do Extremo Oriente, formado por um arquipélago situado ao 
largo da costa nordeste da ÁSIA e tem como capital  a cidade de  

Tóquio.



HINO NACIONALHINO NACIONAL Letra e Tradução    

O Hino do Japão é um dos hinos nacionais mais curtos do mundo.

•• (Kimi ga yo wa.)(Kimi ga yo wa.)
•• (Chiyo ni)(Chiyo ni)
•• (Yachiyo ni)(Yachiyo ni)
•• (Sazare ishino,)(Sazare ishino,)
•• (Iwao to narite,)(Iwao to narite,)
•• (Kokeno mussu made.)(Kokeno mussu made.)

•• Possa o reinado do meu senhor, Possa o reinado do meu senhor, 
•• Prosseguir durante uma geraProsseguir durante uma geraçção, ão, 
•• Uma eternidade, Uma eternidade, 
•• AtAtéé que seixos que seixos 
•• Surjam das rochas, Surjam das rochas, 
•• Cobertas de musgo verde claroCobertas de musgo verde claro



GEOGRAFIAGEOGRAFIA

•• O Japão O Japão éé formado por quatro grandes ilhas, formado por quatro grandes ilhas, HonshuHonshu que possui as que possui as 
maiores e mais modernas cidades japonesas, incluindo: maiores e mais modernas cidades japonesas, incluindo: TTóóquioquio (a (a 
capital), capital), YokohamaYokohama, , OsakaOsaka, , NagNagóóiaia, , KobeKobe, , QuiotoQuioto, , AkitaAkita, , SendaiSendai, , 

FukushimaFukushima, , NiigataNiigata, e , e HiroshimaHiroshima..

••



As As demaisdemais ilhasilhas sãosão::

•• ShikokuShikoku (cont(contéém 4 provm 4 provííncias )ncias )
•• KyushuKyushu (cont(contéém 4 provm 4 provííncias) ncias) 
•• HokkaidoHokkaido ( cont( contéém 6 provm 6 provííncias)ncias)
•• A maior parte das ilhas A maior parte das ilhas éé montanhosa, com muitos montanhosa, com muitos vulcõesvulcões. O . O 

Monte Monte FujiFuji, montanha mais alta do Japão, por exemplo, , montanha mais alta do Japão, por exemplo, éé um um 
vulcão.vulcão.



POPULAPOPULAÇÇAOAO

•• Em uma Em uma áárea que totaliza 377.873 rea que totaliza 377.873 KmKm²², possui, possui uma populauma populaçção de ão de 
pouco mais de 127 milhões de pessoas, por isso pouco mais de 127 milhões de pessoas, por isso éé o do déécimo pacimo paíís s 
mais populoso do mundo e a mais populoso do mundo e a Região Metropolitana de Tóquio é a 
maior concentração urbana do mundo com cerca de 30 milhões de 
habitantes.

. 



ECONOMIAECONOMIA

•• O paO paíís tem a segunda maior economia do mundo por s tem a segunda maior economia do mundo por PIB nominalPIB nominal
•• Total $4 289 809 milhõesTotal $4 289 809 milhões ((33ºº))
•• Per capitaPer capita $33 577$33 577 ((2424ºº))
•• ÉÉ o quarto maior exportador mundial e sexto maior importador. o quarto maior exportador mundial e sexto maior importador. ÉÉ

membro das membro das NaNaçções Unidasões Unidas e de ve de váários grupos internacionais como rios grupos internacionais como 
o o G8G8, , G4G4 e e APECAPEC, com o quarto maior or, com o quarto maior orççamento de defesa.amento de defesa.



FUSO HORFUSO HORÁÁRIORIO

+ 12 horas (em rela+ 12 horas (em relaçção ao horão ao horáário de rio de 
BrasBrasíília)lia)

O IDH O IDH –– Indica que a Indica que a esperanesperançça ma méédia de dia de 
vidavida do japonês do japonês éé de 82 anos.de 82 anos.



MOEDA EM CIRCULAMOEDA EM CIRCULAÇÇAO AO -- YENYEN

••



CLIMACLIMA

•• O clima japonês apresenta uma clara O clima japonês apresenta uma clara 
mudanmudançça entre as a entre as estaestaççõesões. Os . Os tufõestufões são são 
comuns entre o fim do verão e o incomuns entre o fim do verão e o iníício do cio do 
outonooutono. Em m. Em méédia, formamdia, formam--se 30 se 30 
anualmente. As diferenanualmente. As diferençças entre as as entre as 
estaestaçções do ano mostramões do ano mostram--se da seguinte se da seguinte 
maneiramaneira



INVERNOINVERNO
PerPerííodo odo de Dezembro a Fevereiro: neva e tem regularmente Sol.de Dezembro a Fevereiro: neva e tem regularmente Sol.



PRIMAVERAPRIMAVERA

•• PerPerííodo vai de Marodo vai de Marçço a Maio, o a Maio, éé quando deixa de nevar, sendo que quando deixa de nevar, sendo que 

todas as paisagens ficam floridas.todas as paisagens ficam floridas.



VERÃOVERÃO

•• O O VerãoVerão comecomeçça com três a quatro semanas de chuva, sendo este a com três a quatro semanas de chuva, sendo este 
perperííodo importante para os agricultores. Depois deste perodo importante para os agricultores. Depois deste perííodo, o odo, o 

tempo tornatempo torna--se extremamente quente.se extremamente quente.



OUTONOOUTONO

•• O O OutonoOutono éé muito fresco, com uma ligeira brisa e uma temperatura muito fresco, com uma ligeira brisa e uma temperatura 
mais fresca depois do Verão. mais fresca depois do Verão. 



RELIGIÃORELIGIÃO

•• As principais As principais religiõesreligiões no Japão são o no Japão são o XintoXintoíísmosmo e o e o BudismoBudismo. O . O XintoXintoíísmosmo éé a religião nativa do Japão que a religião nativa do Japão que 
passou por um processo de fusão de doutrinas com as religiões vipassou por um processo de fusão de doutrinas com as religiões vindas do exterior: o ndas do exterior: o TaoTaoíísmosmo, o , o ConfucionismoConfucionismo. . 
O Budismo foi introduzido no paO Budismo foi introduzido no paíís no s no secsec. VI e logo se espalhou entre as classes guerreiras. Muitos japo. VI e logo se espalhou entre as classes guerreiras. Muitos japoneses neses 
consideramconsideram--se tanto xintose tanto xintoíístas quanto budistas, o que explica o fato de as duas religiões stas quanto budistas, o que explica o fato de as duas religiões somarem, somarem, 
aproximadamente 201 milhões de membros, ou seja, mais do que a paproximadamente 201 milhões de membros, ou seja, mais do que a populaopulaçção total do Japão, que ão total do Japão, que éé cerca de 127 cerca de 127 
milhões de pessoas. O Cristianismo chegou em milhões de pessoas. O Cristianismo chegou em 15491549 no Japão, com no Japão, com São Francisco XavierSão Francisco Xavier (o Santo considerado (o Santo considerado 
grande conversor de pessoas ao grande conversor de pessoas ao CristianismoCristianismo, desde o apostolo , desde o apostolo São PauloSão Paulo), e ), e éé hoje professado por 0,7% hoje professado por 0,7% 

(minoria) dos japoneses(minoria) dos japoneses..



POLPOLÍÍTICATICA

•• Dieta Nacional do JapãoDieta Nacional do Japão ou apenas ou apenas DietaDieta, , éé o nome do o nome do óórgão rgão 
do do poder legislativopoder legislativo do do JapãoJapão..



Sistema PolSistema Polííticotico

•• O O JapãoJapão tem um sistema tem um sistema polpolííticotico democrdemocrááticotico. O Estado japonês . O Estado japonês 
atualmenteatualmente éé uma monarquia parlamentarista. Todos os cidadãos uma monarquia parlamentarista. Todos os cidadãos 
adultos têm o direito ao voto e a concorrer nas adultos têm o direito ao voto e a concorrer nas eleieleiççõesões nacionais e nacionais e 
locais. Hlocais. Háá seis grandes partidos polseis grandes partidos polííticos. O mais forte deles, o ticos. O mais forte deles, o 
Partido Liberal DemocrataPartido Liberal Democrata, est, estáá no poder desde no poder desde 19551955..

•• O Japão tambO Japão tambéém tem um m tem um imperadorimperador. De acordo com a constitui. De acordo com a constituiçção ão 
japonesa, o imperador japonesa, o imperador éé o so síímbolo do Estado e da unidade do povo. mbolo do Estado e da unidade do povo. 
Ele não possui poderes relacionados ao GovernoEle não possui poderes relacionados ao Governo



•• A A monarquiamonarquia japonesa data de muitos sjaponesa data de muitos sééculos culos éé a mais antiga a mais antiga 
monarquia ininterrupta do mundo. O atual imperador, monarquia ininterrupta do mundo. O atual imperador, AkihitoAkihito, subiu , subiu 
ao trono em ao trono em 19891989



EDUCAEDUCAÇÇÃOÃO

•• Desde 1947, a educaDesde 1947, a educaçção obrigatão obrigatóória no Japão inclui a ria no Japão inclui a educaeducaçção infantilão infantil e o e o ensino fundamentalensino fundamental,  ,  
o qual dura nove anos (dos seis aos 15 anos). Quase todas as crio qual dura nove anos (dos seis aos 15 anos). Quase todas as crianançças continuam seus estudos as continuam seus estudos 
em um em um ensino secundensino secundááriorio, de três anos e, de acordo com o Minist, de três anos e, de acordo com o Ministéério da Educario da Educaçção, Cultura, ão, Cultura, 
EsportesEsportes, Ciência e Tecnologia, cerca de 75,9% dos formandos do ensino s, Ciência e Tecnologia, cerca de 75,9% dos formandos do ensino secundecundáário cursam a rio cursam a 
universidadeuniversidade, a , a educaeducaçção profissionalão profissional, ou outros cursos , ou outros cursos ppóóss--secundsecundááriosrios. O ano . O ano letivoletivo no Japão no Japão 
tem intem iníício em Abril e pode ser dividido em dois ou três percio em Abril e pode ser dividido em dois ou três perííodos. O currodos. O curríículo de cada sculo de cada séérie rie éé
determinado pelo Ministdeterminado pelo Ministéério da Educario da Educaçção e tambão e tambéém hm háá avaliaavaliaçções periões perióódicas do material escolar dicas do material escolar 
utilizado.utilizado.



ARTESARTES

•• Apesar de muitas  influências, o Japão gerou um complexo prApesar de muitas  influências, o Japão gerou um complexo próóprio de prio de artesartes, , ttéécnicas artesanaiscnicas artesanais, , 
culinariasculinarias: : bonecasbonecas, , cerâmicacerâmica, , bonsaibonsai,, origamisorigamis, , espetespetááculosculos, , bunrakubunraku(teatro(teatro)), , dandanççaa,, kabukikabuki ( ( 
maquiagemmaquiagem dos dos atoresatores)),, nohnoh ( cantos)( cantos),, rakugorakugo (mon(monóólogos)logos),, shibushibu ( recita( recitaçção de poemas)ão de poemas),,
YosakoiYosakoi SoranSoran (cantos de amor(cantos de amor) e ) e jogosjogos,, onsenonsen (termas)(termas),, sentosento, , cerimcerimóónia do chnia do cháá), al), aléém de uma m de uma 
culinculinááriaria úúnica:nica:



ARTESARTES



ESPORTESESPORTES

•• Os Os esportesesportes praticados no Japão variam entre: o praticados no Japão variam entre: o judôjudô, o , o karatêkaratê, o , o kendokendo e o e o sumôsumô, , 
atatéé os os esportesesportes como: o como: o basebolbasebol e o e o futebolfutebol



CULINCULINÁÁRIARIA

•• A cozinha japonesa prima pela harmonia de todos os seus elementoA cozinha japonesa prima pela harmonia de todos os seus elementos, pois s, pois 
o seu povo cultua muito a natureza nos mo seu povo cultua muito a natureza nos míínimos detalhes. Todos os pratos nimos detalhes. Todos os pratos 
são servidos e apresentados com extrema sensibilidade.são servidos e apresentados com extrema sensibilidade.



CULINCULINÁÁRIARIA

Não se deve cravar um hashi em um restaurante ou casa japonesa em 
nenhum alimento. Esta atitude só é permitida nos oratórios, templos 

budistas para as pessoas que já morreram.

•• HashiHashi –– talher  japonêstalher  japonês



SaquêSaquê

•• Existe um ritual especial Existe um ritual especial àà mesa para tomar o saquê você sirva o seu mesa para tomar o saquê você sirva o seu 
vizinho de mesa porque não vizinho de mesa porque não éé de bom tom servir a si prde bom tom servir a si próóprio. O copo de prio. O copo de 
saquê deve sempre ficar cheio atsaquê deve sempre ficar cheio atéé o final da refeio final da refeiçção. A tradião. A tradiçção manda ão manda 
fazer um brinde, fazer um brinde, CampaiCampai, esvaziando o copinho num s, esvaziando o copinho num sóó gole. gole. ÉÉ sinal de sinal de 
hospitalidade e atenhospitalidade e atençção. ão. éé uma uma bebidabebida fermentadafermentada tradicional do tradicional do JapãoJapão, , 

fabricada pela fermentafabricada pela fermentaçção artificial do ão artificial do arrozarroz; tomada, geralmente quente e ; tomada, geralmente quente e 
no comeno começço da refeio da refeiççãoão



ALGUMAS FOTOS DO JAPÃOALGUMAS FOTOS DO JAPÃO



AuditAuditóório rio Yasuda,UniversidadeYasuda,Universidade de Tde Tóóquioquio



KinkakuKinkaku--jiji, Pavilhão Dourado, em , Pavilhão Dourado, em QuiotoQuioto



HimejiHimeji--jojo, Castelo da Gar, Castelo da Garçça a Branca,naBranca,na cidadecidade



Cidade de Cidade de YokohamaYokohama



Cidade de Cidade de OsakaOsaka



Senhora vestindo o Senhora vestindo o kimonokimono durante durante 
cerimôniacerimônia do chdo cháá ao ar livreao ar livre



Campo de Campo de beisebolbeisebol



CrianCriançças na aulaas na aula



RefeiRefeiçção japonesaão japonesa


