http://www.japones.net.br/kanji/

Kanji
Os símbolos do Kanji são muito conhecidos em diversas partes do mundo.
Os 40.000 símbolos são muito utilizados em tatuagens e obras de arte em geral.
Veja abaixo alguns dos Kanji‘s mais populares:

Figura com as palavras Amizade, Amor, Eternidade, Honra, Liberdade, Saúde, Felicidade,
Força, Anjo, Sucesso, Vitória, Alegre, Sorte, Família e Dinheiro.

http://www.japones.net.br/alfabeto-japones/

Alfabeto Japonês
O alfabeto japonês é composto, na verdade, por 3 alfabetos diferentes, são eles:
Kanji, Hiragana, Katakana.
Vamos ver com mais detalhes as particularidades de cada um deles:

Kanji
Talvez o mais conhecido dos alfabetos japoneses, tanto pelos nativos quanto pelos
estrangeiros.
Esse alfabeto foi incorporado ao japonês há cerca de 1.500 anos atrás, e se tornou
parte central do alfabeto, sendo que a maior parte das palavras é escrita com esse
alfabeto.
Cada caractere representa uma idéia, e não necessariamente um som.
O kanji pode chegar a mais de 40.000 caracteres diferentes, mas o número de
caracteres que uma pessoa aprende na escola (e deve saber para ser considerada
alfabetizada) é de 1.945.

Hiragana
O alfabeto mais comum do Japão.
É representado por 48 caracteres onde cada um representa uma sílaba e é
utilizado para representar palavras de origem oriental, comuns no dia-a-dia.
Geralmente é utilizado para elementos gramáticos de uma oração como verbos,
adjetivos e conjunções.

Katakana
Esse alfabeto possui uma grande semelhança com o Higarana.
A principal diferença está no seu uso, é utilizado para representar palavras de
origem estrangeira, nomes, países e produtos.
Assim como o Hiragana, possui 48 caracteres que ilustram uma sílaba cada um.
Artigos Relacionados:
1. Hiragana
2. Katakana
3. Kanji
4. Meu Nome em Japonês
5. Dicionário de Japonês

http://www.japones.net.br/hiragana/

Hiragana
O alfabeto Hiragana é o mais comum no Japão, pode escrever qualquer palavra de
origem oriental e é capaz de representar qualquer palavra escrita com o alfabeto Kanji.
Algumas letras muito utilizadas em português não estão presentes no Hiragana,
como o V, e o L, por exemplo.
Veja na figura abaixo o conjunto de 48 caracteres que compõem o alfabeto
Hiragana:

Na tabela podemos ver os caracteres a, i, u, e, o, ka, ki, ku, ke, ko, sa, shi, su, se,
so, ta, chi, tsu, te, to, na, ni, nu, ne, no, ha, hi, fu, he, ho, ma, mi, mu, me, mo, ya, yu, yo,
ra, ri, ru, re, ro, wa, wo, n.
Artigos Relacionados:
1. Katakana
2. Alfabeto Japonês
3. Kanji
4. Meu Nome em Japonês
5. Visualizar Sites Japone

http://www.japones.net.br/katakana/

Katakana
O alfabeto Katakana, diferentemente do Hiragana, é utilizado para escrever nomes
de países e provenientes de origem estrangeira.
O nome do Brasil (Brazil), por exemplo, é escrito como Bu-ra-ji-ru, já que não existe
o som da letra Z.
Se você quer escrever seu nome em japonês e ele não tem origem oriental, você
deve utilizar esse alfabeto.
Veja na tabela abaixo os 48 caracteres do alfabeto Katakana:

Na tabela podemos ver os caracteres a, i, u, e, o, ka, ki, ku, ke, ko, sa, shi, su, se, so, ta,
chi, tsu, te, to, na, ni, nu, ne, no, ha, hi, fu, he, ho, ma, mi, mu, me, mo, ya, yu, yo, ra, ri,
ru, re, ro, wa, wo, n.
Artigos Relacionados:
1. Hiragana
2. Alfabeto Japonês
3. Meu Nome em Japonês
4. Kanji
5. O que são Mangás?

http://www.japones.net.br/dicionario-de-japones/

Dicionário de Japonês
Ao iniciar o aprendizado de um idioma, um grande passo é memorizar uma grande
quantidade de palavras para que seja possível montar orações e conseguir se comunicar.
Diferentemente de outros idiomas, os dicionários de japonês nem sempre são
completos ou fáceis de serem encontrados na internet.
Para auxiliar o seu aprendizado, disponibilizamos alguns dicionários portuguêsjaponês que devem facilitar a memorização de novos vocábulos de uma forma geral.
O primeiro conteúdo que recomendamos é a nossa lista com alguns vocábulos
simples para quando você for fazer uma viagem rápida pelo país do sol nascente:
http://www.japones.net.br/frases-em-japones/
No link abaixo existe outra lista de palavras traduzidas do português para o
japonês.
Desde substantivos e adjetivos até verbos que podem ser muito úteis no dia-a-dia:
http://www.webbusca.com.br/tradutor/dicionario_portugues_japones.asp
Muitas pessoas procuram no site os 40.000 Kanjis.
No link abaixo é possível obter os Kanjis que formam uma frase.
Para isso você deverá escrever a frase em japonês no formulário.
http://www.yamasa.cc/members/ocjs/kanjidic.nsf/MainPage?OpenForm
E por último, porém não menos importante, o tradutor do Google.
A partir dele é possível utilizar a tradução de qualquer idioma para o japonês.
Cada vez mais a ferramenta vem se aperfeiçoando e os seus resultados são
bastante confiáveis.
http://translate.google.com.br/translate_t?hl=pt-BR&ie=UTF-8&sl=pt&tl=ja#
Faça um bom proveito dos links e enriqueça cada vez mais o seu vocabulário
japonês.
Artigos Relacionados:
1. Meu Nome em Japonês
2. Alfabeto Japonês
3. Frases em Japonês
4. Origami
5. Kanji

http://www.japones.net.br/origami/

Origami
Se você é um apreciador da cultura japonesa, deve gostar de origamis.
A arte de dobrar papel, também conhecida como papiroflexia, tem suas origens
ligadas à cultura do país do sol nascente e hoje em dia é muito divulgada no mundo
inteiro por meio da internet e de livros especializados.
A palavra Origami tem origem em outras duas palavras:
• ori: dobrar
• kami: papel

Dentre os origamis mais populares, o tsuru (garça) é o mais famoso e mais
tradicional deles.
O tsuru é a ave sagrada do Japão e, segundo a lenda, essa ave vive mil anos, tem
o poder de conceder desejos e aquele que dobrar mil tsurus e fizer o mesmo pedido a
cada um deles, terá o seu desejo atendido.
Se você procura aprender origamis, nós recomendamos o site Como Fazer
Origami. Lá você poderá encontrar dezenas de diagramas e vídeos com os mais diversos
origamis.
Abaixo uma lista com os origamis mais populares:
• Diagrama de Origami de Tsuru
• Vídeo de Origami de Tsuru
• Diagrama de Origami de Coração
• Vídeo de Origami de Coração
• Diagrama de Origami de Cisne
• Vídeo de Origami de Flor

http://japanesetranslator.co.uk/dictionaries/your-name-in-japanese/

Home »Dicionários» Seu nome em japonês
Seu nome em japonês
Em japonês, os nomes estrangeiros são normalmente escritos usando o alfabeto
fonético katakana.
Para ver como é seu nome em japonês, basta digitar abaixo e clicar no botão
"Traduzir".
Se preferir, você também pode escolher entre alguns estilos de caracteres
diferentes.
Notas
Este dicionário não contém nomes japoneses.
Os nomes japoneses são normalmente escritos usando caracteres kanji, não
katakana.
Os japoneses escrevem palavras estrangeiras foneticamente, então nem sempre é
possível dizer como um nome deve ser escrito em japonês sem mais informações.
Por exemplo, as duas últimas letras de Andrea podem ser pronunciadas como na
palavra barreira, ou como ayer na camada de palavras.
Se você obtiver resultados que não correspondem ao seu nome, poderá encontrar
uma ortografia alternativa (por exemplo, Andria).
Tradicionalmente, alguns nomes têm pronúncias incomuns em japonês.
Por exemplo, o nome Phoenix é frequentemente pronunciado “fen-ix” em vez do
mais preciso “fee-nix”.
Neste dicionário, optei pela ortografia mais próxima da pronúncia real.
O uso de um U acentuado para representar o som da letra “V” parece ser uma
inovação recente na escrita japonesa.
Fontes anteriores tendem a usar um som B, então, por exemplo, Kevin é
frequentemente pronunciado kebin ao invés de kevin.
Por uma questão de consistência, usei a notação mais precisa em todo este
dicionário.
(Disclaimer) Ao contrário de muitos outros “tradutores de nomes” na web, esta
ferramenta é um dicionário real que contém cerca de 3.700 nomes.
Cada um deles foi verificado individualmente e os erros são extremamente
incomuns.
No entanto, como este é um serviço gratuito, não posso aceitar responsabilidade
por nenhum problema que possa ocorrer.
Se você está pensando em fazer uma tatuagem japonesa, recomendo fortemente
que você pelo menos estude primeiro o katakana.
Existem muitos recursos disponíveis online.
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