Suki desu é um dos maiores sites de cultura japonesa do Brasil e você pode acessá-lo no
seguinte link: http://skdesu.com/
Nele já escrevemos os seguintes assuntos:
Coisas sobre o Japão: Alimentação
Mentiras generalizadas que falam sobre o Japão!
Recomendação e Análise - Liar Game
Tatuagem e Yakuza
Palavras iguais com significados completamente diferentes
É possível conhecer um país sem morar nele? - Desafios
Os dialetos japoneses 方言 hōgen
Como são escrita as risadas em japonês?
Aprenda japonês todos os dias com Google Chrome
Emoticons japoneses - Kaomoji - Emoji
Quer viajar? Conhece o Airbnb? Ganhe R$100 em hospedagem
Vídeo games - A história dos jogos no Japão
Agar.io - Um Jogo viciante / Lista de nomes para decorar sua bola. - Name list
Gravity Bird
Jogos estilo Agar.io no seu Celular - IOS, Android e Windows Phone
Yaki Manju - Conheça o doce recheado com feijão e sua Receita
Lista dos 1.000 Kanji mais usados.
Kabuki - O Teatro japonês bizarro
O custo de vida no Japão é caro? Devo reclamar e comparar?
Cuidado com as generalizações
Asiáticos e suas ASCII arts - Artes em texto
Como são os hospitais no Japão? E seu sistema de saúde?
Ocasiões em que se usa um Kimono
Desmembrando músicas - Amefurashi no Uta
Por que os japoneses usam Ideogramas (Kanji) no seu idioma?
10 dificuldades de aprender o idioma japonês
15 monstros, mitos e lendas japonesas
Haikai - As pequenas poesias japonesas
Shogi - Xadrez japonês
Os 10 melhores parques do Japão
Recomendação e Análise – Nobunaga Concerto
A Nintendo está perdendo seu brilho?
Bonsai - Árvores em miniatura
Viagem ao passado - Edo Wonderland
Universal Studios Japan
Como digitar em japonês ou chines em jogos e programas que não aceita
Undokai - Gincana nas Escolas Japonesas
Curiosidades e dicas sobre o sushi
Gamera - Você conhece o rival do Godzilla?
140 coisas que Identifica o Japão e sua cultura
Hanami - Apreciando as flores

Os 10 filmes japoneses com maior bilheteria
Entenda os rótulos dos alimentos em japonês
As editoras e revistas japonesas de mangás
Os 15 mangas mais longos que existem
A honestidade dos Japoneses
Recomendação - Aprenda a desenhar
Materiais escolares em japonês
Bebidas em Japonês
Recomendação - Yamada tarou monogatari
Desmembrando músicas – Zankoku Na Tenshi No Teeze
Tudo sobre os trens no Japão - Curiosidades
Os longos e engraçados títulos de light novels (livros), animes, mangas...
Shodo - A arte da caligrafia japonesa
Partículas japonesas - Resumindo e Relembrando
Zao Kitsune Mura - Vila das raposas no Japão
Ashikaga - Curiosidades e Atrações
Go - Jogos tradicionais japonês
Aula básica - Partículas Kara e Made
Konbini - Lojas de conveniência no Japão
Lista de verbos em japonês - N5
O Significado das flores no Japão
Música Enka - História, curiosidades e Rankings
O Ginásio Pokémon da vida real
Invenções bizarras e inúteis do Japão
Verbos em Japonês - Forma de Dicionário e forma masu
Lista de verbos em japonês - N4
Formas verbais em japonês
Hokkaido - O caminho do mar e da neve
Guia de palavras japonesas para turistas
Osaka - Conheça essa bela cidade
O museu dos cup noodles
Hanbaiki - Maquinas automáticas de vendas
Conheça a ilha de Enoshima
Ibusuki Onsen - O calor da areia vulcânica
Como banhar nas Fontes Termais do Japão
Monte Aso - O Super Vulcão
Os 150 Kanji mais usados no idioma Japonês
Furano e seus campos de Lavanda
Adjetivos na forma -sa / -sou / -me
Partículas へ, に, で qual e quando usar?
Casas no Japão - Como são? Alugar ou Comprar?
Motivos para você aprender a fazer sushi
Falando japonês com a SIRI
Japão irá investir ¥5 bilhões em ferrovias urbanas no Brasil
Espetinho japonês - Conheça os Yakitori
Sanduíches japoneses

Pesquisa revela dados de países, veja uma comparação!
O "mas" em japonês
Karuta - O jogo dos 100 poemas
Dekiru - Você é capaz - 出来る
Obras inspiradas em Oda Nobunaga
Como estudar e aprender japonês de forma rapida
Frases de Star Wars em Japonês
Kokuhaku - Como confessar seu amor em japonês?
自分 - Jibun - Entendendo seu significado
Estatísticas assustadoras do terremoto de 2011
Motivos para não estudar em uma Escola de Idiomas
Ocasiões em que deve se curvar no Japão
Asagohan - Café da manha japonês
O Natal no Japão - Os japoneses comemoram? Como?
Religiões no Japão - Lista e curiosidades
Estudando kanji – 会
Fukubukuro - Sacolas da Sorte
As bicicletas no Japão
Akita - Kakunodate e Nyuto-onsen
Ano novo no Japão
Estudando kanji – 家
Desvendando a Língua Japonesa - Nova Edição
Conheça a ilha de Shikoku - Kochi, Ehime, Tokushima e Kagawa
Vídeo aulas de Partículas do idioma japonês
30 sites na web para quem está aprendendo Japonês
O que os japoneses pensam do Brasil?
Dominando a partícula SA - さ
Dakuten e handakuten - Aspas no Japonês
Fatores interessantes nas conversas japonesas
5 lugares para um bungee jumping no Japão
5 músicas populares no karaoke japonês
Como saber se uma menina japonesa gosta de você
Disciplinas Escolares em Japonês
As Séries Tokusatsu No Japão
Por que zumbis não são populares no Japão?
Pode o ん(N) começar uma sentença japonesa?
Katakanas semelhantes - シ ツ / ツツ e ノ
Milhares maneiras de dizer "Você" em japonês.
Shiritori - Jogo de palavras
Um pouco sobre mim #1
Advérbios e pequenas expressões em japonês
Como tornar-se um tradutor profissional de japonês
Vídeos bizarros de garotas das escolas japonesas
Iroha Uta いろは歌 - O poema sem repetição
Escrevendo os primeiros 80 Kanji
Os 100 Youtubers famosos no Japão

Desmembrando músicas – Orange - オレンジ - 7
A matemática dos kanjis #1
Mono ou Koto? Que coisa usar?
Haikyū!! - Anime Review
8 coisas sobre o Japão que o resto do mundo pode querer
Recrutamento - Precisamos de Escritores
Gyudon - O que é? Como fazer?
Inscrições para Bolsas MEXT e outras
Aokigahara - Floresta dos suicidas no Japão
Setsubun - Jogando grãos em Oni para entrar na primavera
Dar e receber - Ageru, kureru e morau
Festival de escultura de gelo no Castelo de Matsumoto
Por que os japoneses comem ovo cru? Não tem perigo?
Os locais mais visitados do Japão
Expressões de Quantidade em japonês
Kanji e palavras de amor em japonês
Minha experiência com Programa Japonês Online - História do Suki Desu
O Japão e os Tigres asiáticos
Vocabulário básico de Japonês
Nome dos países em japonês
Os Honoríficos do Japonês
Os Esportes no Japão
Objetos de escritório em japonês
Como são os postos de gasolina no Japão?
Produtos eróticos e bizarros do Japão
Bikago - Por que o "O" e "GO" são utilizados antes de algumas palavras japonesas?
Kei Jidousha - Os mini carros com motor 0.6
Conheça o Karakasa-Obake
Os planetas em japonês
Shamisen - Instrumento musical japonês de 3 cordas
Bebidas do Japão derivadas de arroz
A Metamorfose Alternativa: Shironuri (白塗り) Fashion
Lugares da cidade em japonês
Roupas e Calçados em Japonês
5 Trens especiais que você só encontra no Japão
5 motivos para aprender Japonês!
Aplicativos para aprender japonês no Android!
Eras do Japão e calendário Imperial Japonês
Curiosidades sobre a Bandeira do Japão
Estacionamento no Japão
Kokuji - Kanji inventados por japoneses
Qual a diferença entre Sumimasen e Gomennasai?
そうです - Como dizer "Parece, ouvi dizer" em japonês?
Gramática japonesa - Ordem e estrutura das sentenças
Como indicar o tempo futuro no japonês?
Teatro Bunraku - A arte japonesa

Desmembrando músicas - Sore wa Chiisana Hikari no Youna
Frases em japonês para usar em restaurantes e lanchonetes
Vamos apreciar o desabrochar das Ameixeiras
White Day? A revanche ao Valentine's Day!
Santuário Udo Jingu em Miyazaki
KANJI ou HIRAGANA – Como saber qual usar?
Bolsa de Estudos no Japão – Como conseguir e se preparar
Palavras Inglesas no Japonês
Os Doramas Japoneses
O princípio de Pareto no aprendizado de Idiomas
O que é まま- mama no Japonês? - Deixe como é
Desmembrando músicas - Bad Apple - Touhou
OpenToonz - Programa de animação usado pelo Estúdio Ghibli está disponível
Condicional SE - Nara - なら (ば)
Como o Japão pode facilitar sua vida?
Plantação de Arroz no Japão
A pequena Ilha de Aoshima em Miyazaki
Udon - O macarrão grosso japonês
Magome - A vila dos Samurais
Melody Roads - Ruas que tocam música no Japão
Nome dos animais em japonês
Como escrever em japonês no Windows 10
Homófonos japoneses - Palavras com a mesma pronúncia
Como expressar "Muito" em japonês?
Os incríveis e melhores teleféricos no Japão
Onde o custo de vida é mais alto? Brasil ou Japão?
Por onde começar a estudar japonês? Como? Em que ordem?
Adesivos especiais usados em veículos no Japão
Pequenas perguntas em japonês #1
Como um simples som pode expressar algo em japonês
Kimigayo - O curto Hino nacional japonês
Expressões de surpresas e elogios em japonês
Gírias em japonês #1
Desmembrando música - Brave Heart
Como é a Internet no Japão?
Katana - As lendárias espadas do Japão
O preconceito contra animes e mangas
O que significa weeaboo? Não seja um weeaboo!
Cores em Japonês
As bandeiras das províncias do Japão
Alguns templos e santuários do Japão #1
Seiyuu (声優) - Atores vocais japoneses
Você sabe o que é cosplay?
Qual a diferença entre os idiomas chinês e Japonês?
Lista de verbos japoneses para Português/Inglês
Ilha de Tsunoshima e a ponte mais bela do Japão

Lista de Idiomas em japonês
Biei - Um dos cenários mais bonito do Japão
Brasileiros não-descendentes podem morar no Japão?
Shakai Hoken - Seguro social do Japão
Okozukai – A mesada para os maridos
Neet e Freeter - Uma geração descompromissada
Popin Cookin! - Fazendo doces salgados?
O que acontece se você beber e dirigir no Japão?
Você sabe o que é Visual Novel?
Cantadas e frases romanticas em japonês
É verdade que japoneses trabalham muito?
Conhecendo a lei Anti-Otaku
Você sabe o que é um mangaká?
Restaurantes de sushi no Japão - Como comer?
11 mentiras que falam sobre o Japão
Visual Kei - História, Curiosidades e Grupos
A Ponte do Arco-íris - Tokyo Rainbow Bridge
Como a cultura otaku afeta os seus curtidores?
Você sabe o que é Enjo-Kōsai?
Harajuku - A cidade colorida
Livro digital - Sushi Express - Grátis
Conhecendo o estilo e moda Decora
Stalker, uma prática amedrontadora
Os Adjetivos do tipo い
As melhores e mais tristes trilhas sonoras do Japão - SAD OST
Os Verbos na Forma たい
Pocky - Palito doce do Japão
Receitas de Sokugeki no Souma - Risoto de maça
Lista de adjetivos em japonês do N4 e N5
Aprenda a gramática japonesa com o ganbarou ze!
Lista de festivais em Japonês - Matsuri do Japão
Shichi-go-san - O festival das crianças
Como aprender japonês com manga
Kanji - Estudando a fundo
O japonês que sobreviveu ao Titanic
Por que os japoneses usam máscaras cirúrgicas?
Projeto: RPG focado no aprendizado de japonês
Nome dos utensílios de cozinha em Japonês
Gestos de comunicação do Japão
Por onde começar Monogatari Series?
Golden Week - Semana dourada do Japão
Maioridade no Japão
O respeito pelos mais velhos
Skate no Japão
Bimbo Yusuri - O ato de balançar as pernas no Japão
Aprenda a comprar passagens com até 80% de desconto

Maneki Neko - Gato da sorte
Como funciona o Programa Japonês Online? Vale a pena?
Kimodameshi – O teste de coragem
Aprendizagem de japonês com músicas
Qual a diferença das palavras sora (空) e ten (天) - céu?
Tribo ainu - Uma civilização desconhecida
A Política no Japão
O que significa o nome “Nintendo”?
Culinária Japonesa
Tonkatsu - Costeleta de porco empanada
Yaeba – Japoneses com dentes tortos
Korokke – Um prato simples e requintado + receita
Wasabi - Raiz Forte
O que significa Suki Desu? (好きです)
Quantos kanji existem, e quantos devo aprender?
A Língua de Sinais Japonesa
A conjunção tameni(no) - ため(に/の)
Jihanki Shokudo - Restaurante de máquinas automáticas
Hiyashi Chuka - Macarrão gelado
25 atividades para as famílias no Japão
Não desista de aprender japonês!
10 coisas importantes sobre o atendimento no Japão
Clima e Tempo em japonês
Os 118 vulcões do Japão
As cervejas do Japão
Hortênsia - A flor do Verão
Como é a pirataria do Japão?
Natureza em japonês
Como pegar trem no Japão
Takoyaki - Bolinho de polvo grelhado
Tanabata Matsuri - Festival das Estrelas
Moda Harajuku - Fairy Kei, Cult Party Kei e Seifuku Kei
Verbos Japoneses no Passado Negativo Informal
Moda Harajuku – Dolly Kei, Mori Girl e Otome Kei
Amostras de alimentos no Japão - Comida Falsa
Hospedando no Japão - Frases e vocabulário
Frases em japonês de Dragon Ball Z
Guloseimas do Japão nosso de cada dia
通り - Toori - Uma estrada que leva a vários caminhos
Qual o segredo para aprender japonês?
Expressando duas ações com nagara - ながら
Pronomes Demonstrativos Japoneses
A Geografia do Japão
Instrumentos Musicais Japoneses
A Família no Japão
Objetos do quarto em japonês

Objetos do banheiro em japonês
Como manter o ânimo em estudar um idioma?
Pokemon Go - Febre Mundial
Steins;Gate - Visual Novel Review
Cursos de japonês gratuitos para iniciantes
Temiru - てみる - Tentar ou experimentar em japonês
Kushikatsu - Carne no espeto
Transações Bancárias em japonês
Viajando ao Japão - Aeroporto e Imigração
やすい - yasui - Como dizer que é fácil realizar algo em japonês?
Verbos de comunicação e elocução em Japonês
Os diferentes sabores de doritos do Japão
Cup Noodles - Conheça os diferentes sabores do Japão
にくい e づらい - nikui e dzurai - Como dizer que é difícil realizar algo em japonês?
O Parque e Jardim do Palácio Imperial de Kyoto
Funeral e Cemitérios no Japão
O que fazer com intenso calor do Verão japonês?
Os inúmeros significados do verbo 出す (dasu)
Hanabi - Os fogos de artifício no Japão
Como funciona a Escola Japonesa e como se matricular?
Objetos de cozinha em japonês
Frases negativas em japonês!
Declaração de amor da Rem em japonês
Tipos de carnes e peixes em japonês
Filmar e fotografar no Japão - Coisas que você precisa saber
Mesmo se - Usando ても(temo) após o verbo
Caça às baleias no Japão - A culpa é dos japoneses?
Criminal Minds - Casos no Japão
A polêmica das religiões de achar que tudo do Japão é do Capeta!
Dicas para se tornar um Mangaká - Materiais
Dicas para se tornar um mangaká – Fazendo Croquis
Japonês com música - dir en grey - lotus
Dicas para se tornar um mangaká – Prática ou Dom? Editores e Inspiração
Lista de nomes japoneses unissex com significados
É preciso ter medo de terremoto no Japão?
Mangas que ajudam no aprendizado do idioma e da cultura do Japão
6 animes de Thriller psicológico #1
Sukiyaki - Origem, curiosidades e receita
Crianças vão e voltam sozinhas as escolas no Japão! Por quê?
Koban - O que fazer em um posto policial do Japão?
Coin Laundry - Lavanderias no Japão
Vocabulário do Facebook em Japonês
Ijime - Bullyng nas escolas do Japão
Itsuki - O mais assustador de todos os youkai!
Os animais reais que inspiraram os pokémon fósseis!
Aprendendo Japonês com light novel

Imperadores Japoneses - Imperador Meiji
Por que os japoneses não recebem Gorjetas?
Os insetos populares do Japão
Minha viagem ao Japão - 2016
Animais horripilantes do Japão!
Kaiyukan - O Aquário de Osaka
Regras exclusivas de espaços públicos japoneses
Entrevista com Sarah do Faleemjapones
6 atos de higiene praticadas no Japão
Japoneses são frios e independentes?
Experiências não definem o Japão
A Torre de Tóquio / 東京タワー / Tokyo Tower
Coisas que você não sabe sobre os esportes no Japão
Pen-Pineapple-Apple-Pen - Viral japonês
Sentimentos e emoções em japonês
As personagens mais belas e encantadoras dos animes
Veja como escrever seu nome em Kanji – Ideogramas!
Jun Maeda - Biografia e Uma história de ironia
Tokyo com a turma do Programa Japonês Online
Conhecendo um pouco de Akihabara 秋葉原
O ichiraku da vida real!
Conheça um pouco as Idols japonesas
Miraikan - Museu Nacional de Ciência Emergente e Inovação
Imperadores Japoneses - Imperador Taishō
Traduzindo nome de animes #1
Aquário de Shinagawa - Tokyo
A carne no Japão é cara? Como é o consumo de carnes no Japão?
Teru Teru Bozu - O boneco careca
Kaiji e o Mundo das apostas - Recomendação
As casas japonesas são realmente pequenas?
Andando em Tokyo - Ginza, Ikebukuro e Shibuya
O que a educação japonesa tem a nos ensinar?
Anime Hyper de 2012 + Review Sword Art Online
Sutanpu - Carimbos turísticos e de estações de trens no Japão
Cenários reais utilizados no filme Kimi no na wa
Curso Online - Japonês Expresso
Escape Room - Consegue escapar?
Doramas que superaram seus Animes
Train Melody - Musiquinhas dos trens no Japão
Frases que escutamos nas estações e trens do Japão
Dobrando o aprendizado de vocabulário
Shoyu - Curiosidades sobre o Molho de Soja
O Que significa Yabai? やばい
Fantasmas dos banheiros japoneses!
O segredo da beleza, magreza e longevidade japonesa
5円 - Goen a moeda da sorte

Japoneses comem pouco? A comida é cara?
Visitando alguém no Japão? Lembre-se do Omiyage
Confirmado a terceira temporada de Code Geass
O que é realmente caro para os japoneses?
Curiosidades e receita de Gyoza
Natalidade no Japão - Quantos filhos os japoneses costumam ter?
Arashiyama - Floresta de Bamboo e Montanha dos Macacos
Posso usar Hiragana e Katakana na mesma palavra?
Curiosidades de japonês do anime Toradora
Comparativos de igualdade em japonês - ように e ような
Títulos Honoríficos Coreanos
Curiosidades e receita de Kare japonês (curry)
Regras das escolas japonesas
Sasumata - Arma de samurai nas escolas do Japão
7 Animes inspirados em mangás - by Leonardo
Como fazer maratona de Animes em 10 passos
Japoneses comem apenas com Hashi (pauzinhos)?
Experiências após assistir mais de 100 animes
Como melhorar a autoestima ao estudar um idioma
Por que personagens de animes sangram pelo Nariz?
Katsu Ika Odori-don - A lula polêmica
Viagem ao Japão 2016 - O que eu comi?
Moyashi - Brotos de feijão - Barato e nutritivo
Curiosidades sobre o Aborto no Japão
7 Animes inspirados em mangás #2 by Leonardo
Xenoblade - Um jogo que merece uma adaptação para Anime.
Retrospectiva Japão 2016
McDonald no Japão - Diferenças e curiosidades
Okunoshima - A famosa Ilha dos Coelhos
Como expressar saudade em japonês?
Traduzindo músicas - Sparkle - Kimi no na wa
Castelo de Gifu - História e curiosidades
Traduzindo músicas - Nandemonaiya - Radwimps - Kimi no na wa
Frases de ano novo em japonês
Divisão do Japão - Províncias, prefeituras e cidades
Jinrikisha - Riquixá no Japão
Akanbe - Gesto facial com olhos
Por que os japoneses são inteligentes? Será mesmo?
Por que os japoneses e outros asiáticos tem olhos puxados?
Rumo a Tokyo 2020 - De Marina Tsuge
Projetos para o Suki Desu - 2017
Traduzindo músicas - Oto No Naru Hou E - Goose House
Vocabulário de LOL em japonês - リグ・オブ・レジェンド
Conversando sobre Animes em japonês
Tudo o que você precisa saber sobre o Nintendo Switch - Resumo
Washiki toire - O Banheiro de estilo japonês

A crescente popularidade das Novels Chinesas no Brasil
O Nintendo Switch será um fracasso?
Traduzindo músicas - My Soul, Your Beats! (Angel Beats)
Vocabulário Youtube em Japonês ユーチューブ
Pokémon Go foi um fracasso?
Sem Anitube? Quais os melhores sites para assistir anime?
Como ser feliz no Japão ou em qualquer lugar
Referencias ao Brasil nos animes + Michiko to hatchin
Flor de Lótus - Significados e Curiosidades
Hatsune Miku - Suicide Song
Entrevista com Say Meguro do IroIro Japan
Animes de romance com crianças + 12-sai chicchana mune no tokimeki
Bushu - Radicais - Estruturas dos Kanji e suas variantes
Animes de comedia nonsense + Danshi Koukousei no Nichijou
Pensando em japonês - Método
Redes sociais do Japão
Nori - Tudo sobre a famosa alga utilizada no sushi
Como é a xenofobia, racismo e preconceito no Japão?
Estudando kanji - 学 - Estudar, aprender, ciência
Traduzindo Músicas - Ichiban no Takaramono
Traduzindo música - The Game of Life (Hatsune Miku)
Os peitos das japonesas - tamanhos, curiosidades e estatísticas
Traduzindo músicas – Colors – Code Geass
Curso de japonês - Desafio de Erin
Golden Week - Japonês com Ricardo Cruz
Tudo sobre a linguagem corporal japonesa
Você conhece a série Science Adventure?
Criando Karaokê com o aegisub
Veja porquê japonês é um idioma muito fácil
Traduzindo músicas: World is mine - Hatsune Miku
Dia dos namorados no Japão - Valentine Day
Fansub - Os dois lados das legendas de fãs
Como surgiu o Suki Desu? - História
Traduzindo Músicas - Kimi No Moji
O que são personagens chibi e super deformed?
Os Colecionáveis Action Figures japoneses
Kotatsu - Uma mesa com cobertor quentinho
Tatami - Conheça o piso tradicional japonês
Você conhece a saga Onibi?
Trem bala e o martim-pescador; o pinguim e a coruja
O que acontece em Accel World? - Spoilers da Novel
Animes de romance - Lista com melhores para você assistir
Seiyuu - As dubladoras japonesas mais belas e famosas
Japonês Vago - Isso quer dizer sim ou não?
Brilha brilha estrelinha - Versão em japonês
JAXA - Agência Japonesa de Exploração Aeroespacial

Os rostos do dinheiro japonês - Iene
Como são os Eventos de Animes?
Minha viagem ao Japão - Sonia Regina
Os Festivais mais bizarros do Japão
The legend of Zelda - Breath of the Wild - Análise
Os japoneses comem cachorros ou insetos?
Super Dicas para aprender Japonês
Google Tradutor e o aprendizado de japonês
Técnicas e segredos japoneses para emagrecer
Como administrar melhor o seu tempo e produzir mais?
Desigualdade salarial das mulheres no Japão
Fushimi Inari - A montanha dos Torii
Por que não existem espaços no japonês? Quando utiliza-los?
Pontuações e caracteres especiais do idioma japonês
Oden - Alimentos cozidos em caldo dashi
Crunchyroll - Seu site oficial de animes
Izanagi e Izanami - Deuses criadores do Japão
Hachiko - ハチ公 - A história do cão leal
Seja diferente dos outros!
Sobrenomes Japoneses - Como surgiu e quais os mais comuns
Shirakawago e Gokayama - A cidade das Gassho-zukuri
Magnésio - O segredo da Longevidade dos japoneses
O pequeno Castelo de Tsu
A Ponte Eshima Ohashi é mesmo inclinada?
Moe - Definição e verdadeiro significado
Preços das frutas e legumes no mercadinho Japonês
Dia dos pais no Japão - Chichi no Hi
Studio Ghibli – Estúdio de animação japonês
Primeiro de Abril no Japão - 1ª April Fools
Os 15+ melhores animes de Harém pra você assistir
5 Dicas para começar a pensar em japonês
Hakodate - Conheça essa bela cidade portuária
Akita Inu e Shiba Inu - Os cães Japoneses
Poemas Japoneses no Brasil - A história da migração em poesia
Aprendendo japonês traduzindo e gerando conteúdo
Os mais bizarros Game Shows japoneses
Você conhece a música Tsubasa wo Kudasai?
Fim do youtube? Conteúdo sensacionalista? Ganhos do Adsense caindo?
Gashapon - Máquinas de cápsulas do Japão
Bushido - 武士道 - O caminho Samurai
Natalidade no Japão - Os japoneses estão realmente perdendo interesse por sexo?
Por que os japoneses gostam de fazer hora extra?
Obras japonesas sobre Bullying e Suicídio no estilo 13 Reasons Why
Modificações no site, começando no Youtube e detalhes do VIP
Como saber a hora certa de beijar no Japão?
Hostess Clubs - Tudo sobre o bar dos carentes

Keimusho - Como são as prisões do Japão?
Baku Youkai? Quem é esse pokémon?!
Kappa youkai, sumô e pepinos!
Você conhece o pequeno panda-vermelho?
Resumo da história do Japão contada em Eras
Haha no hi – O Dia das Mães no Japão
Você sabe o que é Papercraft ou Pepakura?
O que significa Nico Nico nii? Por que viralizou?
Japonês Expresso - Curso Rápido de Japonês
Você conhece Akiko Yoshida - KOKIA?
Incríveis origami de personagens de animes/manga
Dia do Goku: A influência do anime no Japão
Gohan - Aprenda sobre o arroz japonês
Kinpuu e noshibukuro - Envelopes de dinheiro no Japão
Pirâmide Alimentar Japonesa - Guia alimentar do Japão
Neko Cafe - Vamos brincar com os gatos?
Hitorigoto - ClariS - Eromanga Sensei
Sopa de miso - misoshiru - Tradicional e deliciosa
Korone - Chocolate Cornet - Receita favorita da Kona-chan
Os 50 melhores animes segundo os japoneses e o Ocidente
Você conhece a Historia do cinema no Japão?
10 Serviços estranhos que existem no Japão
Semelhanças entre o Japonês e o Tupi-Guarani
Meu primeiro presente - Sake da Sakeria Thikará
Corrupção no Japão - Nem todos são honestos
10 hábitos rudes que são considerados normais no Japão
Rosetta Stone realmente serve para aprender japonês?
5 animes sobre padaria e confeitaria
O que realmente significa Doumo [どうも]?
Costumes e regras nos transportes públicos do Japão
Comemoração às 6 Mil curtidas da Yellow Mangás - Ofertas especiais e +
Gravidez no Japão - Dicas e curiosidades
Um monstro sem nome - Namae no nai kaibutsu - Monster
O Japão ajuda os estrangeiros? Somos escravizados?
Kimi ni Todoke - Valentine's chocolate - Receita
Lista de nomes japoneses masculinos com significados
Johatsu - Pessoas desaparecendo sem deixar rastros
Cidadania japonesa - Como qualquer um pode conseguir?
Por que existe censura no conteúdo adulto do Japão?
Karoshi - Morte por excesso de trabalho no Japão
7 mitos e estereótipos comuns sobre a cultura japonesa
Hambúrguer do Oficial Vergo - One Piece - Receita
Programa Japonês Online - Conheça tudo sobre o curso
Review do Nintendo Switch - O que eu achei do console?
Coisas estranhas que o Japão transformou em meninas MOE
5 lendas urbanas japonesas loucas e estranhas

Como usar o Ar Condicionado no Japão?
Como é ser vegetariano no Japão? É difícil?
Chocolate Quente - Yumeiro Patissiere - Receita
Como usar o banheiro eletrônico no Japão?
Máquinas de Garra - UFO Catcher - Vai encarar?
SkyCycle - Pedalando de bicicleta sobre trilhos no Japão
Como aprender Japonês assistindo Animes?
Método RTK - A melhor maneira de aprender Kanji
Descobrindo a leitura dos kanji pelo componente fonético
Pressão Social no Japão - A maior causa dos problemas
Namban matsuri - Um único festival
Como se tornar um autor de livros e mangas?
Magic: The Gathering - Vocabulário em japonês e Inglês
Traduzindo músicas - Sekai wa koi ni ochite iru
Qual o poder do passaporte japonês? Acesso Livre?
Por que as moedas japonesas de 5 e 50 iene são furadas?
Cursos De Desenho E Dicas Para Iniciantes
Como os alunos fazem a limpeza das escolas no Japão?
Fiquei doente no Japão! E agora? - Resfriado e Gripe
Pensamentos e atitudes que dificultam sua vida no Japão
Nendoroid - Conheça as figures do tipo Chibi
Erros que muitos cometem ao tentar uma vida no Japão
Ferramentas para ilustração e edição de mangas
Escolas de língua - Aonde fazer curso de japonês no Japão?
Conheça o Kawaii Monster Cafe em Harajuku
Soldados que lutaram a 2ª Guerra Mundial até 1974
Os japoneses matam e comem golfinhos?
O templo subterrâneo da cidade de Tokyo
É verdade que os japoneses e chineses se odeiam?
Receita de Shiroi Koibito - Biscoito
A anatomia de uma refeição japonesa
Alfabeto Japonês - Hiragana e Katakana
Como sobreviver aos insetos e mosquitos do Japão?
Hello Kitty e Pokemon são do capeta? Mentiras sobre o Japão
Porque as japonesas cobrem a boca quando vão rir?
A popularidade da música clássica no Japão
Uniforme Escolar Japonês - As saias são realmente curtas?
6 animes que mostram o espírito shounen na cozinha
Viagem ao Japão - Hamamatsu, aviões, yakiniku e onsen
Como gastar pouco com comida no Japão?
Fukuro Cafe - Conheça o Café das corujas
Taiyaki - O famoso bolinho em formato de peixe
Suugaku - Como é a matemática japonesa?
Dia das crianças no Japão - Kodomo no Hi
Como se manter motivado ao estudar um idioma - VIP
Sachertorte de Oremonogatari - Receita

Castelo de Takeda - No mar de Nuvens
O que faz o Japão ser um país tão seguro?
Diferenças entre Jogos, filmes e mídias japonesas com ocidentais
Razões que fazem o Japão ser um país limpo e verde
Por que há tão poucas lixeiras nas ruas do Japão?
Termos e gírias modernas no Japão
Você conhece Chigiri Pan? Aprenda a faze-lo - Receita
Dango Daikazoku - Traduzindo Música
Significado dos presentes no Japão - O que pode e não pode?
Práticas e técnicas japonesas para aliviar o estresse e relaxar
Yonsei: Descendente japonês de quarta geração
No Japão o Verde é Azul? Semáforos verdes são chamados de azul?
Superlotação e crescente população urbana do Japão
Beijo no Japão - Como é encarado? Beijar em público?
A arte japonesa - Organização
Animes Psicológicos - Os melhores thriller, suspenses e misterios
A ordem natural e estrutura das frases no japonês
Os jogos impossíveis que eu criei
Mascotes Japoneses - Curiosidades e fofuras
Os animes mais ridículos, idiotas e bizarros que existem
Como ler o japonês? A pronúncia e Fala muda? Regrinhas básicas
Uma fazenda dentro de um prédio? Conheça Pasona O2
Lamens Coreanos e Promoção na Loja Konbini
Parque Yoyogi - O maior parque de Tokyo
Dicas e cuidados com a vida noturna no Japão
Diferentes tipos de águas termais dos onsen e seus benefícios
Gyaru - Conheça o estilo independente no Japão
Conhecendo a Disney do Japão e o Disney Sea
Máscara de cabeça de Cavalo - Como viralizou?
Dakimakura - Conheça o travesseiro do amor
Itasha - O carro dos otakus com decoração de animes
Pianistas japoneses que você precisa ouvir
Kanji N5 - Introdução aos Kanji
Placas e Sinalizações de transito no Japão
Nyan Cat - Como surgiu esse viral?
Chabudai Gaeshi - Jogando e virando mesas
5 Animais da fauna japonesa ameaçados de extinção
Você conhece o famoso Doge dos memes?
Kabukicho - O maior bairro da luz vermelha do Japão
Superstições Japonesas - Azar e sorte no Japão
Palavras e maneiras de dizer Sorte em japonês
2channel e 4chan - A influência dos fóruns e imageboard
Yatai - Conheça as comidas de rua do Japão
Okonomiyaki - Panqueca Japonesa - Curiosidades e receita
Como tirar o visto de turismo para o Japão?
Geta - Calçado de madeira japonês

Partes do Corpo humano em Japonês - Jintai
Escolas do Japão são iguais as dos animes? Comparações
Festival de Neve de Sapporo - Snow Festival
Matérias escolares do Japão - Vocabulário em japonês
Materiais de escola em japonês - Lista de vocabulário
Conheça as ilhas dominadas por gatos no Japão
Homestay no Japão - Hospedando em casa de família
O conceito da beleza masculina no Japão
A popularidade do Golfe no Japão - Dicas e curiosidades
Animes de Música - Lista completa com os melhores
Maid Cafe - Conheça o café de empregadas do Japão
Ajinomoto - Glutamato monossódico faz mal à saúde?
Conheça o mundo de Totoro no Japão
Por que o Japão é o melhor país para viajar sozinho?
Como as japonesas cuidam da pele? Qual o segredo?
Guias turísticos voluntários e gratuitos no Japão
Hiroyuki Sawano - O melhor compositor de OST de animes
Aplicativos para aprender japonês no IOS - Iphone, Ipad
7 pecados capitais nos animes - Referencias e Personagens
Animes inspiradores e motivacionais - Corra atrás dos sonhos!
Parque do Japão em Maringá - Conhecendo o Local
Sukumizu - Roupas de banho das escolas japonesas
Como o Japão encara a Homossexualidade?
NicoNico Douga - O youtube do Japão
Dizendo tudo em japonês - Zenbu vs subete - Qual usar?
Fast Food no Japão - Como são? Quais os mais populares?
Marcas e empresas parodiadas nos animes
Razões para você ver e gostar de assistir animes
Clichês dos Animes - Lista completa
Bukatsu - Clubes escolares no Japão - Atividades extracurriculares
Perguntas e respostas sobre o Japão e sua cultura
Daruma - Curiosidades sobre o boneco da Sorte Japonês
Kanpai - Qual o verdadeiro significado de kampai?
Faça parte do Suki Desu ou divulgue seu site ou canal!
Taiko - Tambor - Instrumentos japoneses de percussão
Soba - Curiosidades sobre o Macarrão Japonês
Apartamento no Japão - É pequeno ou prático?
Genkan - Hall de entrada onde os japoneses tiram os sapatos
A era dos cursos online e marketing digital - Minha opinião
Japonês Expresso - Matrículas Abertas - Promoção
Trocadilhos ruins em japonês - Dajare
A exposição e consentimento sexual no Japão
Curiosidades e Frases do Overwatch em japonês
Os personagens mais psicopatas dos animes
Unagi - Enguias de água doce na culinária japonesa
Casamento temático gamer e otaku - Dicas e curiosidades

Odaiba - A famosa Ilha artificial de Tokyo
Tamagoyaki - Omelete japonês - Curiosidades e receitas
Animes fofos - Os melhores animes kawaii, cute e moe
Tem como trabalhar no Japão sem ser em fábricas?
Entenda porque a culinária japonesa é a melhor do mundo!
Os japoneses são deprimidos? O Japão é uma nação infeliz?
Bacon assado - Receita de Shokugeki no Souma
O templo de Senso-ji em Asakusa Tokyo
Qual a melhor cidade para se morar no Japão?
O Japão é realmente um país ruim? Por que alguns acham?
Robot Restaurant - Conhecendo o popular destino de Shinjuku
Castelo de Nagoya - Uma visita indispensável
Monjayaki - Receita de Tonari no Kaibutsu-kun
Benefícios do governo ajuda ou atrapalha o país?
Monster Parents - Os pais monstros e super protetores
Sushi - curiosidades sobre este alimento japonês
Curiosidades sobre Sword Art Online
Curiosidades sobre No Game No Life - NGNL
Viagem ao Japão - Minha experiência em Akihabara
Kasa - Guarda-chuvas e sombrinhas que só existem no Japão
40 cumprimentos - Bom dia, Oi e Olá em japonês
Como usar e digitar o hiragana e katakana pequeno
Unidade 731 - Lado Negro do Japão
25 Curiosidades sobre Tokyo Ghoul - Anime e Manga
Xogunato: Período feudal do Japão - História do Japão
História do Japão Imperial - Restauração Meiji e Guerras
Curiosidades sobre Shokugeki no Souma
História do Japão Imperial - Segunda Guerra Mundial e Queda
Experiência com Kaikan no Brasil - Precisa Melhorar!
25 curiosidades sobre as escolas japonesas de causar inveja
11 tipos de japoneses que você encontra no Japão
Relação entre Coréia e Japão - Os dois se odeiam?
Matrículas Abertas - Curso de Inglês Mairo Vergara
Receita - O famoso bolo de morango dos animes
Promoções da Black Friday - Existe Black Friday no Japão?
Hospedagem barata no Japão - Experiência em um Hostel
8 tipos de pessoas que encontramos nos trens do Japão
Museu e Parque Memorial da Paz de Hiroshima
Evento - Next Stop Japan - Temporada Samurai
Kodokushi - A Morte Solitária no Japão
Fan Service - O que é? Como Surgiu? Por que é ruim?
Guia de Temporada de Animes - Janeiro de 2018 - Inverno
Traição, infidelidade e divórcio no casamento japonês
Next Stop Japão - Planejando sua viagem ao Japão
Anime Awards - Os Melhores animes do ano de 2017
Histórias de Fantasmas - Um anime um tanto controverso

As campanhas de apalpar peitos no Japão
Dicas e Regras para quem vai beber no Japão
Mujin Hanbai - Bancas de feira sem vendedores no Japão
Rage - O que está acontecendo com o ser humano?
Prefeitura no Japão - Conheça seus inúmeros serviços
Pais e alunos também limpam arredores da escola no Japão
As ruas e o trânsito no Japão - Exemplo a ser seguido
Honne e Tatemae - Conhecendo as duas faces
Animelon - Aprenda Japonês com Animes
Parem de acreditar em tudo que leem na internet!
Entenda porque as ruas do Japão são tão silenciosas
Purin - Receita do pudim favorito dos animes e japoneses
A Nintendo é realmente cara no Brasil?
Manual de como montar um protagonista shounen
Ta nervoso? Escreva pessoas (人) em sua mão e engula!
Bosozoku - Jovens rebeldes japoneses
Hatsune Miku - Desvendando essa famosa Vocaloid
Exemplos de Honestidade e Segurança nas lojas do Japão
Como pedir alguém em casamento no idioma japonês
Minha experiência com as testemunhas de Jeová no Japão
Receita de Limão ao mel de Kuroko no Basket!
Torcedores de futebol japoneses dão exemplo ao Brasil
Tokio Jokio - Propaganda racista da Segunda Guerra Mundial
Veja o que os japoneses pesquisaram no Google em 2017
Leekspin - A origem do alho-poró e de Ievan Polkka
Existe preconceito com tipos e cores de cabelo no Japão?
Artistas japoneses mais polêmicos que a performance nu
Ainda existem termas ou onsen com banho misto no Japão?
Kogashi Ramen - O macarrão que pega fogo
Como traduzir e aprender japonês usando o jisho?
O desenvolvimento das crianças japonesas
Escola gamer no Japão - Curso de e-sports
Zaru Soba - Macarrão frio no molho de imersão
Akira Toriyama - Curiosidades e suas grandes obras
Comidas do Oshougatsu (御正月)
Origem da Sony - O gigantesco sucesso da pequena japonesa
Os mercados Otaku mais lucrativos e bem sucedidos
Lista de mangás em português publicados no Brasil
Tanuki - O cão guaxinim japonês
Lista de Light Novels publicados no Brasil
O que realmente significa ecchi e hentai?
Qual a verdadeira origem e significado de Crush?
Otonamaki - A terapia japonesa de embrulhar-se em panos
O que realmente significa Baka em japonês?
O que realmente significa kimochi em japonês
Budismo no Japão - Religiões Japonesas

A história e curiosidades de Super Mario Bros
Por que as mulheres gostam de Yaoi? Desvendando as Fujoshi
Maid - Empregada - Por que fazem sucesso no Japão?
O museu dos dinossauros de Fukui - Japão
Xenoblade 2 - Por que você deve jogar?
O estrangeiro que desrespeitou uma nação
Quebrando Clichês de Novels - Doki Doki Literature Club!
Koe no katachi - Recomendação de filme
A braçadeira vermelha de liderança no Japão
Linguagem de gênero no idioma japonês
O misterioso criador do bitcoin - Satoshi Nakamoto
O fantástico Jaspion - Sucesso e curiosidades
Terrorismo no Japão - O ataque de gás Sarin em Tóquio
Tamagotchi - O primeiro animal de estimação virtual
Speed Racer- Um dos primeiros animes no Brasil
Diversas maneiras de dizer não em japonês
Self-checkout - Mercados com caixa automático no Japão
Como levar dinheiro ao Japão ou outro país em sua viagem?
O que realmente significa NE (ね) no japonês?
Tokusatsu - História, sucesso e curiosidades
Signo, zodíacos e horóscopo japonês e chinês
Animes de Futebol - Lista com os melhores do gênero
Pena Capital - Sobre a pena de morte no Japão
Lista de Visual Novel em português - Traduções e originais
Asian Kung-Fu Generation - Curiosidades e sucesso
Será que os filmes e jogos influenciam as pessoas?
Sazae-san - O anime mais longo da história
Estudantes japonesas usam saias curtas no inverno?
Os melhores livros para aprender japonês em inglês
Os melhores livros para aprender japonês em português
Os animes controversos que causaram polêmicas
Animes que passaram na TV aberta brasileira
VRChat - A experiência que todos os otakus vão querer
Como encontrar as letras das músicas em japonês
Cumprimentos, saudações e despedidas em japonês
Como descobrir o significado dos nomes japoneses?
Fugu - O peixe baiacu e seu veneno perigoso e mortal
Dance Dance Revolution - O sucesso dos tapetes de dança
Frases de animes - Filosóficas e motivadoras
Brownies de chocolate japonês - Receita
Japão Nosso De Cada Dia - A melhor influência
O excesso de felicidade causa infelicidade
Português, inglês e japonês a combinação perfeita
Toei Company / Animation – A Disney do Japão
Entenda porque o Nintendo Labo é bom para todos
Como estudar no Japão de graça

Quantos kanjis os japoneses precisam saber?
Os melhores animes de esporte
Gootaman - Um anime obscuro envolvendo bundas e religiões
Comitê Executivo de confissão - Kokuhaku Jikkou Iinkai
Ghost in The Shell (1995) – Recomendação de Filme
Onde baixar músicas de animes e encontrar suas letras em japonês
Ajude-nos e veja esses vídeos de japonês gratuitos
Quanto tempo demora para aprender japonês?
Doraemon – O famoso gato do futuro
Animes Originais - Lista com os melhores
Comércio escravo de japoneses pelos portugueses
Pac-Man – A história do Famoso Come-Come
Período Heian - O período de paz no Japão
Harumaki - Rolinhos primavera - Receita
Período Paleolítico do Japão - Pré-história japonesa
O significado de Desu e DA(です/だ) em japonês
Deserto no Japão - As dunas de Tottori Sakyu
Izakaya - Os amigáveis bares do Japão
Celeste - Review - Escalando seus medos
Boku no Hero Academia | Hístoria | Curiosidades | Mangá
Tempura | Historia, curiosidades e receita
Delinquentes japoneses - O que fazem? Como identificá-los?
Diferenças entre o verbo miru | 見る, 観る, 視る, 診る e 看る
Sarashi - Enrolando corpo no pano de algodão
Estereótipos preconceituosos que os japoneses enfrentam
Houseki no Kuni | Review | Curiosidades | Spoilers
Xintoísmo no Japão - Religiões Japonesas
Os melhores Dicionários de japonês - Lista
Hachimaki - As tradicionais bandanas japonesas
O Japão é o melhor destino para sua viagem
Perguntas para conversar em japonês
Política do Japão - Como funciona o governo?
Imperador Akihito - A breve renúncia do atual imperador
Aprenda a desenhar e fazer seus mangás ou quadrinhos
Quais as diferenças de 思い e 考える (pensar)?
Omae wa mou Shindeiru... Nani? - Significado e origem
Butsudan - O Santuário budista
Itadakimasu e Gochisousama- Qual o verdadeiro significado?
Kamidana - O santuário xintoísta
Ketsueki gata - Personalidade baseada no tipo sanguíneo
Tabus Sociais do Japão - Hashi na comida
Tabus Sociais do Japão - Tinta vermelha
Kinkakuji - O templo dourado de Kyoto
Shigo Rikon - Os japoneses se divorciam depois da morte?
One ok Rock - Curiosidades sobre a banda japonesa
Princípios ajudam os japoneses a ter paz e ordem!

🌯

Conheça a maravilhosa biblioteca municipal do Japão
Parque Jigokudani - O onsen dos macacos
As famosas lojas de 100 ienes do Japão
As 6 bandeiras históricas do Japão
Imperador Jimmu - O fundador do Japão
Livro Digital - Se dando Bem no Japão!
Os 7 pecados capitais da viagem ao Japão
Bambu da sorte japonês - Curiosidades e Dicas
Kanchō - Brincadeira japonesa de cutucar o ânus
Peixe Koi - Curiosidades e lendas das carpas japonesas
Kojin Jigyo - Negócio Individual no Japão
Boruto: Naruto Next Generations - Qual o futuro desse anime?
Shindo Renmei - Organização terrorista no Brasil
Goroawase - Trocadilhos nos números em japonês
Uchuu Kyoudai - O melhor anime que ninguém conhece
Entenda! Nintendo Switch não é um console secundário!
O Japão é o pior país do mundo?
Confucionismo no Japão - Introdução e Influência
Otome não é feminino de Otaku! Como surgiu o termo?
Como disfarçar e fingir ser fluente em japonês
Animes de comédia - Lista completa com os melhores
Os japoneses são educados ou falsos?
A cultura da incerteza e do talvez no idioma japonês
Japoneses sofrendo preconceito no Brasil
É preciso saber japonês pra viajar ao Japão?
Experiência com MOFA - Bolsa no Japão
Por que eu prefiro o Japão ao Brasil?
Massacre de Nanquim - Lado Negro do Japão
Golden Time - Informações - Nova Temporada - Mídias
Chuunibyou demo koi ga shitai - Informações - Continuação
Como são os Gamers do Japão? Curiosidades e comparações
A dívida do Japão - O país está correndo risco?
Sumô - Origem, história e curiosidades - Guia Completo
Devo ou não criar um blog ou site?
Pensando em trabalhar nas fábricas do Japão? Pense direito!
Como superar o medo de terremoto?
Você conhece a banda e o desenho Puffy AmiYumi?
Pachinko - Máquinas de aposta no Japão
Kasato-maru e a imigração para o Brasil
Como gostar de comer comida japonesa?
Hotéis cápsula - Tudo sobre essa hospedagem do Japão
Yonseis - A oportunidade para ir ao Japão logo virá
Os famosos Alpes japoneses - Hisa, Kiso e Akaishi
Visual Novel - Por que jogar? Qual o segredo do sucesso?
Lançamentos e Promoções de mangás e novels - Abril 2018
Onde comprar coleção de novels e mangas completos?

Estimativa de temperatura do Japão durante o ano (mensal)
Poliglota brasileiro que mora no Japão
Suihanki - Panela de Arroz e suas inúmeras possibilidades
Yonsei – O visto para atividades específicas
Fullmetal Alchemist - Informações, Manga e curiosidades
É possível aprender Japonês em 3 meses?
Período Jomon e Yayoi - História do Japão
Osaka vs Tokyo - Qual é a melhor cidade?
Imposto Sayonara - Agora terá que pagar para sair do Japão
Atualizações | Criação de conteúdo | Parcerias | Divulgações
As 47 províncias do Japão
Entretenimento midiático - Lado Negro do Japão
Xbox no Japão, Fracasso ou Puro Desinteresse?
Shinigami - Você conhece esses deuses da morte?
Yasuke - A história do Samurai Negro no Japão
Lost in Translation - O filme que você precisa ver!
Por que os japoneses usam o LINE ao invés do WhatsApp?
Takeo Ischi - O famoso Yodeler japonês - Canto tirolês
7 animações que plagiaram/se inspiraram em Sailor Moon
Furin - Os sinos de vento japonês
Qual a diferença entre os jovens japoneses e ocidentais?
Os japoneses são pervertidos ou possuem boa moral?
Nevada-tan: Um caso de homicídio que virou meme
Spocha - Round1 - Um dos lugares mais divertidos do Japão
3 hobbies japoneses que todos deveriam experimentar!
Japão VS Estados Unidos - Uma comparação de Moral
Guilty Crown - Recomendação de anime
Pessoas Negativas - Por que tanto negativismo na Internet?
Yakatabune - Um barco com tatami
Warayakiya - Katsuo Tataki - Churrasco de peixe japonês
Plagios acontecendo no Youtube e internet
Japoneses viciados, Japão quer limitar visitas a cassinos
Se você gosta do Japão, vai gostar desse livro!
Kominkan - Centro cultural comunitário publico no Japão
Fatos que tornam a linguagem japonesa única
Personagens de anime correndo com um pão na boca
Brasileiro protagoniza cenas de selvageria no futebol Japonês!!
Onde assistir aulas de japonês online? Vídeos gratuitos
Aposta e Jogos de Azar no Japão - Permitidos ou proibidos?

