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 A Era Edo 

 As páginas iniciais do maçudo romance histórico Xogum (James Clavell, 

1975) são passagens impressionistas que descrevem as primeiras 

experiências de John Blachthorne no Japão medieval. Blachthorne, capitão de 

um barco de mercadores aventureiros que em 1599 naufraga em uma costa do 

Japão, é resgatado por habitantes de uma vila de pescadores, e após dias de 

recuperação e um banho caprichado, é levado ao barco danificado, ancorado 

perto da vila. Após saber que a descida do convés do barco lhe está 

interditada, Blachthorne presencia cenas na vila. Todos os presentes são 

membros da classe dos comuns, fora um samurai que traz à cintura uma 

longa espada curva e uma adaga, colhe informações e informa que o daimiô 

chegará em breve e decidirá o destino dos estrangeiros. O samurai dá por 

cumprido o seu papel e se despede. Os comuns se curvam em reverência, 

menos um homem, cuja cabeça é imediatamente decepada pela espada do 

samurai. 

 Nos dias e meses que seguem, Blachthorne vive uma história centrada 

no grande daimiô Toronaga, chefe de um exército de samurais numa guerra 

em que ele sai vencedor e se proclama Xogum. Toronaga é o nome 

romanceado de Tokugawa Ieyasu, grande lorde samurai que venceu lordes 

concorrentes, reunificou o país em 1600 e em 1603 foi reconhecido como 

Xogum pelo Imperador. Estabelece uma nova ordem no país, o Xogunato 

Tokugawa, que foi extinto em 1868, na chamada Restauração Meiji. O 

período do xogunato Tokugawa é conhecido como Era de Edo, em referência 

à cidade de Edo (atual Tóquio) que foi a sua capital. 

 

Origem dos samurais 

 

A origem dos samurais está em servidores civis do império, criados no 

século VIII para coletar impostos no meio rural e administrar áreas públicas 

longínquas. Eram alfabetizados, pois tinham de gerar registros escritos, e 

fortes, pois também tinham de estar preparados para lidar com pessoas 

descontentes com a taxação, além de restabelecer a ordem eventualmente 

perturbada. Eram treinados em lutas e no uso de armas, e as portavam.  

A administração do Japão era muito dificultada pela sua geografia: um 

arquipélago alongado, montanhoso e coberto de florestas. Havia muita terra 



não explorada por falta de infraestrutura mínima e até mesmo acesso. Terra 

sem dono era terra do governo. Havia demanda para o uso de terras 

desabitadas, quase inteiramente selvagens, mas não havia qualquer incentivo 

para inciativas privadas de sua recuperação. Uma pessoa ou clã que 

recuperasse uma área de terra não tinha permissão para explorá-la. Em 723, 

no Período Nara (710-794), o mesmo em que foram criados os samurais, um 

decreto imperial deu permissão para que terras recuperadas fossem 

exploradas, segundo normas definidas, e ficassem isentadas de impostos. 

Esse incentivo deu origem ao feudalismo no Japão. Com investimento às vezes 

pequeno, aventureiros ambiciosos ou clãs de aristocratas ou fazendeiros 

recuperavam grandes áreas de terra e as transformavam em schoen (feudo). 

Os feudos eventualmente expandiam e o senhor (daimiô) de cada um o 

administrava sem interferência do governo central.  

Camponeses foram atraídos para cultivar os campos e explorar as 

florestas. Houve, ao longo do tempo, arranjos diferentes sobre a maneira como 

a terra de cultivo era distribuída entre os camponeses – aluguel, arrendamento, 

meiagem – e também sobre o tipo de vínculo dos camponeses e habitantes de 

vilas do feudo com o daimiô.  

Os feudos eram sujeitos a saques, e conflitos sobre as divisas entre eles 

eram frequentes. Para proteger seus feudos e eventualmente atacar feudos 

vizinhos, os daimiôs criaram milícias pagas, que em alguns casos tornaram-se 

verdadeiros exércitos. Os samurais transformaram-se então em uma numerosa 

classe militar vinculada a daimiôs ou clãs. Os samurais eram pessoas com 

formação bastante ampla. Como militares, foram talvez os melhores guerreiros 

da época de lutas corpo-a-corpo. Com alguma ajuda das tempestades que 

assolam arquipélago, foram capazes de rechaçar diversas tentativas de 

invasões dos mongóis, que haviam conquistado a China. Os mongóis tinham o 

seu famoso arco duplo, capaz de lançar flechas a incomparáveis distâncias, e 

também catapultas, mas seus guerreiros, temidos em todo o oriente, não eram 

páreo na luta corpo-a-corpo com os samurais.  

O samurai (“aquele que serve”) tinha singular sentimento de honra e de 

lealdade ao daimiô ou clã a quem servia. Se derrotado em batalha em situação 

considerada desonrosa, cometia o haraquiri, como impunha seu código de 

honra. Os samurais eram praticantes da caligrafia, da pintura, da poesia e da 

“cerimônia do chá”, artes em que às vezes ganhavam reputação. Em resumo, o 

chamado caminho do guerreiro era amplo, rico e honroso. 

Nem todo samurai servia a um amo. Seu amo podia ter morrido, o 

samurai podia ter sido desonrado e, por isso, renegado pelo seu amo. Ou o 

jovem guerreiro podia estar ainda tentando impressionar álbum daimiô que o 

contratasse. Em qualquer dos casos, era denominado ronin. Alguns ronins 

desonrados tornavam-se terríveis bandidos. Outros ronins tornavam-se ninjas, 

espiões e assassinos mercenários, atualmente louvados no cinema e na tevê. 

 

Origem dos xoguns 



 

Xogum foi uma patente militar criada por Kammu, o 50º imperador do 

Japão, que reinou de 781 a 806. Kammu ficou conhecido por várias inciativas. 

Adotou práticas de administração inspiradas na China da dinastia Tang, o que 

resultou em crescimento da influência cultural chinesa e principalmente na 

expansão do budismo no Japão. Mudou a capital do império para Quioto, 

cidade situada em um belo vale no centro-sul de Honshu, a maior e principal 

ilha do país. O vale, rodeado por montanhas com altura de uns mil metros, é 

servido por três rios – um deles, navegável, liga Quioto a Osaka e ao mar. 

Kammu iniciou o chamado Período Heian (794-1185), de grande prosperidade 

cultural e artística.  

Desde 774, no extremo norte de Honshu, o povo emishi resistia à 

governança do imperador, e com táticas de guerrilha infringia derrotas a forças 

do governo. Expedições do imperador Kammu contra os emishi eram 

comandadas pelo Seii Taishōgun – “Grande General Apaziguador de 

Bárbaros”, título mais tarde abreviado por Shōgun. Essa patente era 

temporária e podia ser retirada pelo imperador. O primeiro xogum parece ter 

sido Otomo no Otamaro (794), mas algumas fontes apontam Sakanome no 

Tamuramaro como o primeiro, nomeado em 796.  

No Período Heian, várias transformações sociais reduziram o poder real 

do imperador e da sua corte. O imperador permaneceu sendo, como no 

passado e no futuro, a pessoa mais respeitada do país, colocada no exato 

vértice da pirâmide social. Continuava a ser figura venerada como descendente 

direto da Deusa do Sol e como símbolo espiritual máximo de uma cultura, mas 

seu poder de governar foi minguando até, ao final do período, tornar-se quase 

nulo. Clãs de tipos variados emergiam e ganhavam força. Os feudos eram 

administrativamente autônomos. O clã Fujiwara, aristocrático, ganhou poder 

crescente por meio de casamentos com membros da corte imperial, e criou 

seus feudos. Grandes áreas de terras florestadas, destinadas pelo imperador a 

templos budistas e santuários xintoístas, ganhavam maior estatura e poder na 

medida em que seus monges se aprimoraram em artes marciais, que eles 

praticavam como forma de alcançar maior autocontrole. 

 

Xogunatos Kamakura, Ashikaga e Tokugawa 

 

Em 1185, o Seii Taishōgun Minamoto no Yoritomo venceu a Batalha 

de Tan no Ura, o que lhe deu maior prestígio. O clã Minamoto concorria com os 

clãs Fujiwara e Taira, e Yoritomo, aproveitou o momento para ganhar 

hegemonia. Reivindicou para si reconhecimento como xogum vitalício e 

hereditário, o que foi concedido pelo imperador em 1192. O xogunato 

transformou-se então em uma ditatura militar, que dominou o Japão até 1868, 

quando foi demolido na Restauração Meiji. O xogunato do clã Minamoto veio 

a ser chamado Kamakura, nome da sua capital administrativa. Foi sucedido 



pelo Xogunato Ashikaga (1338-1573), fundado por Ashikaga Takauji, que foi 

sucedido pelo Xogunato Tokugawa (1603-1868). 

 

As quatro classes no Japão dos samurais 

 

 Nos setecentos anos em que o Japão foi dominado pelos samurais, a 

sociedade foi dividida de forma universalmente reconhecida, hierarquizada pelo 

prestígio de cada estrato. No topo da sociedade, ficava o imperador e sua 

corte. Logo abaixo ficava o xogum, detentor do poder de fato. O desrespeito, e 

mesmo a irreverência ao imperador, ou a um representante seu, era 

impensável. A condenação a qualquer desrespeito ao xogum, ou a um 

representante seu, era a decapitação ou, no caso de falha de alguém da classe 

samurai, a condenação ao haraquiri. Esse último caso é exemplificado pela 

história real dos 47 samurais que vingam seu senhor, condenado ao haraquiri 

por ter ferido Lord Kira, mestre de cerimônias do xogum, em resposta a um ato 

de humilhação. A história, registrada na Britânica, cantada por escritores e 

poetas, é narrada no filme 47 Ronins.  

 Abaixo desse estrato superior, havia quatro classes sociais, listadas pela 

ordem decrescente de prestígio: 

 

 Samurais 

 Camponeses 

 Artesãos 

 Mercadores 

 

Como se vê, os samurais formavam a classe social mais prestigiada. 

Nos sete séculos da sua existência, eles compuseram de 3 a 8 por cento da 

sociedade. Cada uma das quatro classes era subdividida em subclasses. O 

samurai tinha o direito de matar qualquer pessoa de classe social abaixo da 

sua. Matava por qualquer “me dá aqui essa palha”, como na cena que 

Blachthorne presenciou, descrita no início deste texto. 

Os camponeses produziam comida, essencial para a sobrevivência, o 

que justificava o seu status. Parece que os pescadores tinham prestígio igual 

ao dos camponeses. Os artesãos produziam os utensílios, também de grande 

importância. Já os mercadores, comercializavam alimentos e utensílios, mas 

nada produziam. Tinham por isso status inferior e eram vistos como avaros. 

Abaixo das quatro classes, ficavam os intocáveis, que por exercerem 

atividades “impuras” eram inteiramente desclassificados. Nesse estrato 

incluíam-se carrascos, coveiros, açougueiros, abatedores de animais de carne 

vermelha, e curtidores de couro. No início do xogunato Tokugawa, essa 

estrutura de classes e de desclassificados tornou-se rígida e hereditária, o que 

transformou a sociedade japonesa em um sistema de castas.  

Essa classificação parece excluir também os monges budistas, 

xintoístas ou de alguma outra orientação filosófico-espiritual. Ocorre que os 



monges produziam seu próprio alimento. Produziam também suas vestes e boa 

parte dos utensílios de que necessitavam. Tinham grande prestígio, e pode ser 

que formalmente tenham se enquadrado na classe dos camponeses.  

 

A katana 

 

O samurai era o único membro da sociedade com permissão de portar 

armas, e era obrigado a trazer duas espadas presas à cintura: a katana, 

espada longa e curva, e uma adaga. Escondida, também levava uma faquinha 

de lâmina estreita e pontiaguda, para situações de emergência.   

A qualidade da katana é lendária. É uma espada de lâmina estreita e 

curva, com comprimento muito variável, podendo ir de 60 cm a 102 

centímetros, embora as mais longas fossem as mais comuns. Seu corte e a 

dureza do seu fio são extraordinários. O aço muito duro é quebradiço, mas a 

katana é flexível. Isso porque é estruturada em camadas de espessura 

manométrica, como uma mica. A fabricação da katana foi uma arte 

desenvolvida principalmente em santuários xintoístas, por volta do ano 800. O 

cuteleiro passava por longo treinamento como aprendiz de um mestre, e para 

que a fabricação da katana fosse reprodutível era realizada como uma longa 

cerimônia ritual. Um cuteleiro levava semanas para produzir uma katana. 

O ferro era produzido de areia ferrosa, ou areia negra, trazida de praias 

da Coreia ou da China. Esse minério contém magnetita com teores de titânio e 

vanádio. O metalurgista-cuteleiro separa da sílica e outras impurezas os grãos 

selecionados de magnetita e os funde em um processo especial. A peça de 

ferro para a lâmina é aquecida e martelada até alongar-se formando uma fita 

com o dobro do comprimento pretendido para a lâmina. É então dobrada ao 

meio e novamente aquecida e esticada pelo martelo, o que a estrutura em 

camadas. O procedimento é repetido geralmente 15 vezes – com isso a lâmina 

torna-se uma superposição de 32.768 camadas – e a cada vez a lâmina é 

temperada, enriquecida em carbono e liberada de impurezas visíveis. 

Finalmente, o núcleo da lâmina fica completo e é encurvado e formatado no 

perfil de instrumento de corte. Na finalização da lâmina, ela é coberta com uma 

camada de argila de espessura variável com a posição, aquecida até atingir a 

cor do sol do início da manhã – a receita pode nos parecer vaga, mas é precisa 

aos olhos bem treinados do artífice – e mergulhada em água. A variação na 

espessura da argila causa taxa de resfriamento variável com a posição, 

promovendo assim têmpera distinta em pontos diferentes da lâmina. A argila 

usada nessa têmpera final também dá à lâmina um brilho de seda furta-cor e a 

protege contra ferrugem. Em resumo, a célebre liturgia oriental, aplicada às 

minúcias da sua arte. 

Todo sólido, exceto o vidro, é composto de minúsculas partículas 

cristalinas. Exames cristalográficos revelam um admirável padrão de tamanho 

dos cristais que compõem o aço de uma katana. No seu cabo e no núcleo da 

lâmina, os cristais são maiores, e por isso essas partes são menos duras. 



Próximo do seu fio e da sua ponta, os cristais vão se reduzindo em um 

dégradé.  

Ainda hoje, há no Japão cuteleiros especialistas na fabricação de 

katanas. A uns raros expoentes, o governo concede o título de Monumento 

Cultural Vivente. A indústria produz e espalha pelo mundo katanas de 

qualidade muito inferior.  

 


