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TAILÂNDIA

Informação Geral

O Reino da Tailândia ou simplesmente Tai-
lândia (Terra dos Livres), cuja capital é Bangcoc 
desde 1782, ficou conhecido pelos povos euro-
peus no século XVI como Sião.

A Tailândia é um país de montanhas, pla-
naltos e florestas tropicais, com um território 
de aproximadamente 514 mil km² e território 
marítimo de cerca de 428 mil km². Situada na 
região central do sudeste asiático, faz fronteira 
com Mianmar ao norte e a oeste, com a Re-

pública Popular 
Democrática do 
Laos ao norte e a 
leste, com o Rei-
no do Camboja a 
leste e com a Ma-
lásia ao sul. O cli-
ma tropical marca 
três estações: uma 
quente e seca de 
fevereiro a maio; 
a temporada das 
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monções de junho a outubro; e uma estação 
mais fresca e seca de novembro a janeiro. A 
temperatura média fica entre a mínima de 23ºC 
e a máxima de 32,2ºC.

É um país multiétnico. Sua população de 
63,4 milhões de habitantes fala o tailandês, 
idioma nacional e oficial da Tailândia. O chinês 
e o malaio também são idiomas falados no país. 
O inglês é matéria obrigatória nas escolas, bas-
tante falado e compreendido em Bangcoc e ou-
tras grandes cidades. O tailandês é uma língua 
tonal; seu alfabeto foi criado em 1283 pelo Rei 
Ramkhamhaeng, o Grande, do Reino de Sukho-
thai. Pertence a uma das cinco principais famí-
lias idiomáticas do Sudeste Asiático, praticadas 
por toda a região que cobre a China, o norte 
do Vietnã, a República Popular Democrática do 
Laos, a Tailândia, o norte e o nordeste de Mian-
mar e o estado de Assam, na Índia.

BANDEIRA NACIoNAL – Cinco listras 
horizontais em verme-
lho, branco e azul re-
presentam a unidade 
da nação, a pureza da 
religião e a monarquia, 
respectivamente.
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MoNARquIA – A monarquia Tailandesa é 
reverenciada e considerada o elemento central e 
unificador entre os pilares da nação.

RELIGIão – É conhecida como um reino 
budista, ou o “Reino das Túnicas Amarelas”, 
ainda que outras religiões como o cristianis-
mo, hinduismo, islamismo e o siquismo sejam 
amplamente praticadas. A Constituição não 
menciona nenhuma religião ou seita e garante 
a liberdade de credo.

SíMBoLoS NACIoNAIS – O 
Sala Thai (Pavilhão Tailandês) 
é o símbolo arquitetônico do 
país e representa as habilidades 

dos artesãos tailande-
ses.

Chang Thai (Elefante 
Tailandês ou Elephant maxi-
mus) é um símbolo histórico 
e tradicionalmente associado à  
Tailândia.

A planta nacional é a Ratchaphruek 
(Cassia fistula L.), também conhe-
cida como cássia imperial, chuva 
de ouro ou laburno da Índia.
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GovERNo – Monarquia constitucional parla-
mentarista.

ECoNoMIA – O PIB per capita nos valores atu-
ais de mercado é de US$ 4,110 (NESDB* 2008) 

Os principais produtos de exportação são 
gêneros alimentícios, que incluem arroz, fru-
tos do mar e animais vivos, mandioca, açúcar, 
equipamentos para escritório, peças automoti-
vas, peças para computadores, produtos têxteis 
e roupas.

MoEDA – A moeda tailandesa é 
o baht, que é dividido em 100 
satangues. A taxa de câm-
bio em relação ao dólar no 
início de 2010 estava em 
torno de 33,04 baht para 1 
dólar.

EDuCAção – Compreende 15 anos de edu-
cação básica gratuita – três anos na pré-escola 
e 12 na educação secundária. Há 38.313 escolas 
na Tailândia, sendo 36.148 administradas pelo 

*. Comitê Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social da 
Tailândia
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Ministério da Educação, além de 78 universida-
des públicas. Há ainda 68 instituições privadas, 
como universidades e faculdades, que emitem 
diplomas e certificados de graduação.

HISTóRIA – A Tailândia é um dos países mais 
antigos do mundo. O Homo erectus, datado de 
cerca de 1,6 e 0,5 milhões de anos atrás, foi 
descoberto lá. Mais tarde, durante os períodos 
pré-históricos, neste território viu-se emergir a 
agricultura há cerca de 6 a 7 mil anos; a Idade do 
Bronze há cerca de 4 mil anos; e inaugurou-se 
uma nova forma de urbanização por volta dos 
anos 500 e 300 a.C.

Os registros chineses também mencionam 
a existência de vilarejos e cidades em diversas 
regiões da Tailândia. Um pico de crescimento 
populacional aconteceu entre os anos 600 e 1400 
d.C com cidades e amplos assentamentos cons-
truídos entre muros, fossos e cercas. 

Os reinados de Sukhothai, Lan Na e outros 
estados tailandeses foram estabelecidos por 
volta do século 13 d.C, período em que também 
se formou o estilo clássico e reconhecidamente 
tailandês de arte, artesanato e arquitetura.

Grandes acontecimentos políticos e cul-
turais ocorreram com a emergência do reinado 
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de Ayutthaya (1350 – 1767 d.C), conhecido por 
suas habilidades para a diplomacia e para o co-
mércio internacional.

Logo após a destruição de Ayutthaya em 
1761, os tailandeses foram para Thon Buri, no 
Sul do país, para se reagruparem e restabelece-
rem seu Reino.

O centro do poder moveu-se então para a re-
gião dos rios Chao Phraya e Krung Thep, onde 
se encontra a capital Bangcoc, estabelecida em 
1782. Desde então, a Casa Real de Chakri tem 
conduzido o reino.

A Tailândia foi o único país no Sudeste Asi-
ático a escapar do colonialismo ocidental duran-
te os séculos 19 e 20, isso graças à sabedoria e 
diplomacia do Rei Mongkut e de seu filho, o Rei 
Chulalongkorn. O monarca atual é o nono Rei 
Bhumibol Adulyadej. O monarca que reina por 
mais tempo no mundo e é reverenciado por seu 
povo pela sua dedicação à nação.

CuLTuRA – A cultura tailandesa tem influen-
ciado suas artes e arquitetura, tesouros que espe-
ram ser descobertos pelos visitantes. Milhares  
de monastérios tailandeses,  “wat” em tailandês, 
estão espalhados pelo país. Os templos repre-
sentam a centralidade social e espiritual de cada 
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comunidade. As comunidades cuidam da manu-
tenção desses templos e continuam praticando 
os ritos e tradições milenares. Um dos templos 
que detém maior prestígio é o Wat Phra Kaeo, 
ou o templo do Buda de Esmeralda. A estátua 
de Buda que está abrigada neste templo real é 
considerada a mais significante e reverenciada 
imagem sagrada no país. Além dos templos bu-
distas do país e do estatuário religioso, parques 
e museus históricos também refletem a riqueza 
da história e da cultura exótica da Tailândia.

As artes e artesanatos tailandeses são o or-
gulho do reino e têm sido praticados por vários 
séculos por seus tecelões, oleiros, ou-
rives e joalheiros de grande habilidade. 
Cada região do país apresenta suas pe-
culiaridades nas artes. Por exemplo, a 
província de Phattalung, ao sul do país, 
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especializou-se na criação das Nang Thalung, pe-
ças teatrais de sombras, com bonecos cortados em 
pele de animais delicadamente perfuradas.

Povo E ESTILo DE vIDA – Em cada re-
gião da Tailândia, há variações no estilo de vida 
de seus habitantes, algumas vezes influenciados 
pelas culturas vizinhas. No entanto, um traço que 
permanece forte em todo o país é o caráter gracio-
so do povo tailandês. Os meios de vida em áreas 
rurais tailandesas incluem as plantações de arroz, 
legumes e frutas, tanto para subsistência quanto 
como fonte de renda. Não há melhor ilustração 
sobre o modo de vida tradicional tailandês do que 
as plantações e colheitas de arroz em que fazen-
deiros vizinhos se ajudam e o trabalho se trans-
forma também em entretenimento. Os tailande-
ses ficam orgulhosos a cada vez que estrangeiros 
demonstram interesse pelo seu estilo de vida, ao 
retribuindo com generosidade e hospitalidade. 
Estão sempre dispostos a compartilhar sua heran-
ça cultural e sua forma de viver com as pessoas 
de outras nacionalidades, assim como gostam de 
ensinar a arte da cozinha tailandesa.

CoMIDA – A culinária tailandesa é uma das 
mais famosas e procuradas do mundo. O prato 
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favorito é o Tom Yam Kung, uma 
sopa apimentada com camarões 
graúdos. O Tom Kha Kai é uma 
sopa cremosa de coco, frango e 
pad thai, que é o macarrão de ar-
roz frito. Pimentas e ervas frescas 
têm um papel fundamental na co-
zinha tailandesa e não só conferem 
um maravilhoso sabor à comida, 
como também um valor terapêu-
tico. Um dos ingredientes mais 
utilizados tanto na culinária quanto na medicina 
tradicional tailandesa é o capim-limão, que tem 
valor medicinal como analgésico, antidepressivo, 
antibiótico, antipirético, adstringente, bactericida 
e tônico carminativo.

FRuTAS – Em nenhum outro lugar do mundo 
se encontra a variedade de frutas tropicais e fru-
tas de estações como na Tailândia, sendo a man-
ga, o mangostim e o rambutan 
(fruta parecida com a lichia) 
as preferidas. As frutas podem 
ser degustadas in natura ou 
como complementos à sobre-
mesa, como o popular arroz 
doce com manga.
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MuAy THAI – Desde o 
Período de Ayutthaya até 
hoje, o Muay Thai – ou o 
boxe tailandês – tem sido 
uma luta popular, intima-

mente associada ao entretenimento e à competi-
ção em todo o território da Tailândia. 

Na região do Rei Rama IV (entre 1851 
e 1868 dC), os bons boxeadores tailandeses 
eram recrutados como guarda-costas do Rei, 
de acordo com o Regimento do Boxe. Os bo-
xeadores a serviço do Rei eram mandados para 
ensinar a luta em várias partes do país, prepa-
rando lutadores para os torneios promovidos 
pela realeza ou realizados para entreter visi-
tantes ilustres.

Visando promover as artes marciais tai-
landesas, o Muay Thai é integrado ao currículo 
escolar, particularmente nos programas de edu-
cação física e da Academia Real Militar Chula 
Chom Klao. Hoje em dia, o boxe do estilo tailan-
dês acontece dentro de um ringue, de acordo com 
as normas e práticas internacionais, incluindo o 

uso de luvas acolchoadas em 
lugar das faixas nos punhos. 

Internacionalmente co-
nhecido por seu nome tradi-
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cional – Muay Thai – tornou-se popular ao redor 
do mundo por ser uma arte marcial bastante enér-
gica. É amplamente praticada em muitos países, 
incluindo o Brasil e pode ser uma alternativa aos 
treinamentos para condicionamento físico.

TuRISMo – A Tailândia é um dos principais 
destinos turísticos do continente por estar locali-
zada no coração da Ásia e pela variedade de suas 
belezas naturais. É internacionalmente reconhe-
cida pelo tremendo valor de suas atrações. Sendo 
uma terra cheia de diversidade e muito aprecia-
da, o país oferece a seus visitantes uma experiên-
cia memorável, de maneira que, longe de ser um 
lugar para se visitar uma vez na vida, desperta 
nas pessoas a vontade de voltar mais vezes.

Além do programa ecoturístico “Go-Green”, 
a Tailândia pode oferecer a seus visitantes o 
aprendizado de culturas tanto nas áreas urbanas 
quanto nas zonas rurais, que brindam turistas 
com as tradições dos comitês de cultura indíge-
na. Os dois ambientes apresentam uma incrível 
diversidade de festivais, rituais, valores e estilos 
de vida. Atrações culturais de gran-
de significância cultural incluem 
mais de 30 mil monastérios budis-
tas, três mil mesquitas, mil igrejas 
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cristãs, 600 templos hindus, além de centenas 
de santuários chineses que continuam em fun-
cionamento até hoje. A Tailândia também abri-
ga centenas de importantes sítios arqueológicos 
e históricos espalhados por todo o país. Alguns 
desses tesouros podem ser encontrados pelos 
mais de 600 museus e galerias de arte que atraem 
legiões de visitantes.

Diversos hotéis tailandeses também já fo-
ram classificados internacionalmente entre os 
melhores hotéis do mundo.

A TAILÂNDIA E o MuNDo – A Tailândia tem  
desempenhado um papel bastante construtivo 
nas relações internacionais através da promoção 
de cooperação bilateral e multilateral na comu-
nidade internacional. Tem relações diplomáticas 
estabelecidas com 195 países e está representada 

por 96 embaixadas, 
consulados-gerais e 
representações con-
sulares, além de es-
critórios que tratam 
de assuntos econô-
micos e comerciais 
ao redor do mundo. 
A Tailândia tam-
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bém é membro ativo da Organização das Nações 
Unidas (ONU). Como membro da Organização 
Mundial do Comércio (OMC) desde sua afilia-
ção, a Tailândia tem trabalhado junto à comuni-
dade global para forjar um regime livre e justo de 
comércio multilateral. Além disso, também tem 
recebido vários escritórios de agências especiali-
zadas da ONU, incluindo a Comissão Econômica 
e Social para Ásia e o Pacífico (ESCAP, na sigla 
em inglês) desde 1949. Na condição de membro 
fundador da Associação das Nações do Sudeste 
Asiático (ASEAN, na sigla em inglês), a Tailân-
dia tem trabalhado pela paz, pela estabilidade e 
pela prosperidade na sua região (Ásia e Pacífico).

Por meio de seu engajamento constante nos 
diálogos e na cooperação com parceiros em dife-
rentes níveis, a Tailândia está fazendo sua parte 
para promover a paz, a amizade e a prosperidade 
no sudeste da Ásia e no mundo como um todo. 




