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Introdução

O Vietname é um país com uma cultura rica, diversificada e diferente da qual estamos
habituados. Para conhecermos mais sobre este país e os seus aspetos culturais o nosso
grupo efetuou um trabalho de pesquisa, proposto na disciplina de educação para a cidadania
e desenvolvimento.



País
O Vietname é um país em

desenvolvimento, localizado no sudeste
asiático, este faz fronteira com a República
Popular da China a norte, com Laos e com o
Camboja a oeste, com o golfo da Tailândia a
sudoeste, e a leste e sul com o mar da China
Meridional.

Com uma população de mais de 90 milhões
de habitantes, é o 14º país mais populoso
do mundo.

Desde a sua reunificação, em 1976, e após
a guerra com os Estado Unidos, Hanói é a
sua capital.



Bandeira
Significados da bandeira Vietnamita:

Vermelho - representa o sangue derrubado nas 
guerras;

Estrela amarela de cinco pontas:
➪ Amarelo - Cor da pele vietnamita;
➪ Cinco pontas - 5 classes sociais:        

• camponeses;
• trabalhadores;       
• intelectuais;
• soldados;           
• empresários. 



Gastronomia vietnamita  

A comida vietnamita valoriza o equilíbrio dos cinco
elementos fundamentais (amargo, azedo, picante,
doce e salgado), e os seus pratos típicos representam
muito bem essa harmonia.
A base da sua gastronomia é o arroz, frequentemente
utilizado como matéria prima para diversos pratos
tradicionais.
É comum a existência de barracas de rua que, com
uma imensa variedade de produtos, refletem o
consumo de ingredientes frescos (ervas, legumes,
carnes, peixes e especiarias) e ainda o uso reduzido
de óleo que, combinados, fazem da gastronomia
vietnamita uma das mais saudáveis do mundo.



Phó
Um dos pratos típicos vietnamitas mais conhecidos é o Phó, uma sopa
de noodles com carne, rebentos de feijão, raspas de lima e ervas
frescas que pode depois ser temperada a gosto com picante ou molho
de peixe.

Mi quang

O Mi Quang é um prato composto por noodles de arroz cobertos por
ervas frescas, camarão, amendoins, hortelã e ovos de codorniz, é
típico da zona central do Vietname e é normalmente muito barato.

Goi cuon (Crepes primavera)
Este é um dos mais saudáveis pratos típicos do Vietname. Basicamente
consiste num crepe de arroz extremamente fino (chega a ser
translúcido), recheado de vários tipos de verduras. Geralmente, é
acompanhado por um molho de amendoim e servido frio.



Costumes Vietnamitas
Cumprimento

➪A maioria dos vietnamitas em áreas urbanas não abaixa o corpo
quando se encontram. Nas reuniões formais, locais religiosos e em
áreas rurais, podemos ver as pessoas mais jovens com braços
cruzados a baixar o corpo, para cumprimentar as pessoas mais
velhas.

➪O aperto de mão era considerado indelicado para os vietnamitas,
mas está a ser normalizado devido às influências ocidentais no país.
As mulheres das zonas rurais, ainda continuam a evitar o aperto de
mãos, especialmente com os homens de seu próprio país.

Hospitalidade

➪Os vietnamitas adoram ser hospitaleiros, sendo habituais
jantares de convívio. Se a família convidada levar presentes para a
família hospitaleira, devem ser objetos individuais que estes não
poderiam obter facilmente.



Vestuário vietnamita

O Áo Dài é o traje mais comum Vietnamita, um
vestido longo conhecido por “cobrir tudo, mas
não esconder nada”, que simboliza pureza,
inteligência e benevolência.

Apesar de apresentar diferenças, este pode ser
utilizado por ambos os géneros, tanto no
quotidiano como em grandes eventos:
casamentos, Tet (Ano Novo Vietnamita),
celebrações fúnebres, etc…



Educação

O sistema educacional no Vietname é
dividido em cinco níveis: pré-escolar, ensino
fundamental, ensino secundário, ensino
médio e ensino superior, tal como o
conhecemos.

O principal objetivo da educação no
Vietname é melhorar o conhecimento geral, a
qualidade dos recursos humanos das pessoas
e a promoção de talentos, estando a ser
reformulada com o fim de incentivar os
alunos para o uso fluente do inglês como
língua de negócios, bem como a importância
da internacionalização do sistema de ensino
no crescimento económico do país.



Religião

Existem cinco grandes filosofias e religiões que
estão na base da vida religiosa e espiritual do povo
vietnamita: o Budismo, o Catolicismo, o
Protestantismo, o Hoahaísmo e o Caodaismo.

Cerca de 75% (2018) da população vietnamita diz
não ter religião, mas todos têm um altar em casa em
reverência aos antepassados. O altar tem sempre
imagens, velas, flores, e todos os dias são oferecidas
bebidas e alimentos para os que já partiram.

Mesmo as pessoas que não praticam uma religião
ativamente demonstram respeito aos costumes, ao
ponto de serem supersticiosas.



Política
O Vietname é um dos 5 países socialistas do
mundo com um partido único, defendendo
oficialmente o comunismo : ideologia política
e socioeconómica que pretende promover o
estabelecimento de uma sociedade
igualitária, sem classes sociais e baseada na
propriedade comum dos meios de produção.

O atual presidente do Vietname é Nguyễn Phú
Trọng, secretário do Partido Comunista Vietnamita
desde 2011 e da Comissão Militar, os dois órgãos
políticos mais poderosos do país. Este culpa os
Estados Unidos pela situação económica e social o
seu país.

Palácio Presidencial em Hanói

Presidente do Vietname



Pontos turísticos

Baía de Ha Long, Quang Ninh

Túnel do Cuchi, Ho Chi Minh

Santuário de Mi-sön, Mi-sön

Basílica de Notre-Dame de Saigão,  
Ho Chi Minh

Hoa Lu Ancient Capital, Xuân Thûy

Ponte Dourada, Cau Vang



Conclusão
Ao longo da realização deste trabalho colaborativo, ficamos a conhecer mais sobre
este país e a sua cultura, sabemos agora onde se localiza, os costumes lá praticados, a
sua gastronomia e muito mais.



Dados do trabalho

Tema: Vietname

Disciplina: Educação para a cidadania em desenvolvimento 

Turma: 9º A

Elementos do grupo:

➪João Ribeiro Nº11

➪Maria Mendonça Nº 14

➪Mariana Batista Nº 16

Escola: Básica e Secundária de Murça

Agrupamento: de Escolas de Murça


