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Uma longa história incerta 

 Tudo que se fala sobre a história antiga do Japão é essencialmente 

lendário. O primeiro livro de história japonesa – Kojiki – foi entregue em 712 

pelo seu autor Ô no Yasumaro à imperatriz Gemmei. Divide-se em quatro 

volumes, e o primeiro deles resume a mitologia japonesa. O segundo fala dos 

primeiros imperadores e seus feitos. Todo o livro apoia-se, primeiro em mitos, e 

depois em lendas de tradição oral. Nessa tradição, Jimmu foi o primeiro 

imperador do Japão e criou o país em 660 a.C. A família imperial japonesa 

seria, nesse caso, de longe a mais antiga do mundo, e teria reinado sem 

interrupção. O Imperador Jimmu seria descendente direto de Amaterasu, a 

deusa do sol na religião xintoísta. 

 Na visão dominante dos historiadores modernos, todos os 

imperadores, até Suinin, que teria reinado entre 29 a.C até 70 d.C., são figuras 

lendárias sobre os quais não há dados históricos. Na verdade, o primeiro 

imperador sobre o qual podemos afirmar fatos e datas com certeza foi Kimmei, 

que reinou de 539 a 571. 

 Essa ausência de registros, se por um lado nos deixa muito incertos 

sobre o passado antigo japonês, por outro nos leva a hipóteses bastante úteis 

e relativamente confiáveis sobre os alicerces da cultura japonesa. Em 710, a 

Imperatriz Gemmei adotou a cidade de Heijô-kyo (atual Nara) como capital da 

civilização japonesa. Em 784, o Imperador Kanmu transferiu a capital para 

Nagaokara-kyo (atual Quioto). Primeiro, pergunta-se onde ficava a capital da 

civilização antes de Nara e até mesmo se havia alguma cidade nomeada 

capital e residência da corte. Se tomarmos como exemplo a China, cuja 

civilização tanto influenciou a japonesa, a resposta pode muito bem ser 



negativa. Na China, cada dinastia adotava uma nova capital, e essa não raro 

era mudada na mesma dinastia.  

 Ficamos também em dúvida sobre desde quando o território japonês foi 

unificado em uma unidade política que se reconhecia como tal, e evoluía no 

sentido de criar uma governança central. Novamente, a China pode ser 

significativa para nossa orientação. A China cresceu, ao longo de mais de um 

milênio, a partir de reinos na parte oriental do vale do Rio Amarelo, unificados 

em um império em 221 a.C. Depois disso, ampliou-se para uma área de mais 

da metade da China atual durante os quatro séculos da Dinastia Han. 

Fragmentou-se algumas vezes e se reunificou, em cada etapa geralmente 

ampliando seu território. A geografia chinesa favorecia o processo de 

unificação. A região tinha dois enormes vales planos (os dos rios Amarelo e 

Yangtzé). A China foi criada ao norte, no vale do Amarelo, e foi se ampliando 

principalmente rumo ao sul. Os dois grandes vales foram interligados por um 

enorme canal e o país foi civilizando áreas ao seu oeste, até enormes encostas 

de montanhas e planaltos desérticos.  

 Unificar o Japão pode ter sido muito mais problemático. O território é um 

arquipélago muito alongado na direção sudoeste-nordeste, montanhoso e sem 

nenhum grande rio ou vale. Conta a favor da unificação o seu isolamento. É 

separado por 200 km de mar da Coreia e 360 km da China, as áreas de terra 

mais próximas. No período histórico, a civilização japonesa foi centrada na sua 

maior ilha Honshu – com 228 mil km2, 60% da área do país. Foi inicialmente 

nucleada na região centro-sul (Quioto) e a partir do século XVII principalmente 

concentrada na região centro-norte (Tóquio).  

 

 
Fig.1 – Cataratas Kegon e lago Chuzenji. Crédito: Wikipedia Commons 

 

 

 O Japão tem uma natureza única, ilustrada na Figura 1. Com clima 

oceânico subtropical ou temperado, média de 1100 mm anuais de chuva, 



pequenos vales rodeados de montanhas de baixa altitude, o território é coberto 

de florestas. Isso pode estar na origem do xintoísmo, a religião nacional 

japonesa. O xintoísmo é a religião da natureza. Nessa orientação e prática 

espiritual, não há cerimônias religiosas. O devoto deve apenas reverenciar a 

natureza em cada um dos seus aspectos – que são espíritos divinos – e 

manifestar gratidão a eles por nos sustentarem. A prática xintoísta é ecológica 

por essência, e não surpreende que o Japão tenha 70% do seu território 

coberto de florestas, apesar da enorme demanda por espaço físico e recursos 

naturais. 

 O xintoísmo é um dos indicadores de que, já bem cedo, o Japão foi uma 

civilização com características próprias. Uma cultura distinta que antecipou a 

formação de um país. 

  

Período Sengoku 

 A história registrada do Japão divide-se em períodos com características 

distintas, cada um deixando sua memória, que por sua vez influencia o 

posterior. O feudalismo nasceu no país no início do século VIII, e o Período 

Feudal vai desse tempo até 1868, quando ele se encerra com a Restauração 

Meiji. Mas esse longo período se subdivide em outros mais curtos.  

 A partir de 1185, o feudalismo japonês desenvolveu-se sob ditaduras 

militares, tendo no comando o Xogum, que detinha todo o poder de fato. 

Embora permanecesse sendo o grande símbolo nacional e espiritual, e a figura 

mais reverenciada do país, o Imperador deixou de ter qualquer poder 

administrativo.  

 O primeiro xogum foi Minamoto no Yoritomo, e seu poder ditatorial, 

exercido a partir de Kamakura – cidade adotada como capital administrativa do 

Japão – era hereditário. Iniciou-se assim o Xogunato Kamakura, ou Período 

Kamakura, que durou até 1333.  

 Em 1336, o clã Minamoto foi substituído pelo clã Ashikaga, e o primeiro 

xogum dessa dinastia foi Ashikaga Yoshimitsu. Teve então início o Xogunato 

Ashikaga – com capital em Quioto – que perdurou até 1573.  

 Desde o início do xogunato, até 1603, o xogum nunca foi capaz de 

dominar todo o país. Este ficou quase todo dividido em centenas de hans 

(feudos) e seus daimiôs (senhores feudais) os administravam com significativa 

independência. Teoricamente, o xogum era o senhor dos feudos, que ele podia 

outorgar aos daimiôs e também tomá-los de volta, mas isso só ocorria 

raramente e em situações extremas. Os daimiôs erigiam seus castelos 

fortificados, geralmente construções de madeira sobre alicerce de pedra. 

Impunham taxações sobre os habitantes do seu feudo, e com esses tributos 

obtinham recursos para sobreviver e pagar estipêndios aos seus samurais. A 

maior parte destes eram guerreiros bem treinados, uma minoria exercia 

funções administrativas. Em situações de guerra, os daimiôs recrutavam 

também camponeses para lutar como soldados rasos. Até próximo do final do 



xogunato Ashikaga, nos tempos de paz os samurais guerreiros eram também 

fazendeiros, pelo menos em tempo parcial.  

As taxações eram em espécie, quase inteiramente pelo imposto do 

arroz. A taxação parecia altíssima, mas o sistema de cobrança, frouxo e 

ineficiente, a fazia despencar para valor bem pequeno. A taxação só incidia 

sobre as áreas designadas como “terra de arroz”, que em geral eram irrigadas. 

O daimiô ficava com metade ou até 60% do arroz que a área teoricamente 

poderia produzir.  Mas os fazendeiros diligentes conseguiam produção muito 

maior do que o valor previsto. Não contando que obtinham considerável 

colheita, isenta de impostos, do restante das terras que o daimiô lhe concedia 

para cultivo. Não bastasse isso, era comum que fazendeiros aumentassem 

suas terras de arroz sem informar isso aos coletores de impostos. 

Consideradas as isenções e sonegações, o imposto não chegava a 3% anuais 

do valor da terra que o fazendeiro recebia para cultivo.  

O daimiô repassava grande parte da taxação ao xogum, que além dessa 

renda recebia a taxação oriunda de áreas que mantinha sob sua administração 

direta. O poder do xogum era legitimado pelo reconhecimento oficial do 

imperador, que era o reinante. 

A família real japonesa possuía enorme fortuna, parte dela em terras que 

podiam lhe render impostos, mas rendiam pouco por ser mal administradas. É 

difícil obter dados sobre a quantidade de terra que era posse da “coroa” ou 

propriedade pessoal de membros da família real. Mas um fato relativamente 

recente dá um bom indicador da sua magnitude. Em 1921, problemas 

financeiros do governo levaram à venda da maior parte das terras em mãos da 

família real. Verificou-se então que a corte detinha mais de 26% da área de 

terras do Japão. Mas as cortes sempre foram dispendiosas, e para se manter  

a corte imperial dependia também de contribuições não obrigatórias do xogum. 

Esse arranjo informal era obviamente instável. A relação entre o xogum e o 

imperador nem sempre era harmoniosa, e incidentes de grave conflito entre 

eles não foram raros. 

As relações entre o xogum e os senhores feudais foram especialmente 

conturbadas. Havia feudos de escalas muito diversas. O poder e o prestígio de 

um senhor feudal dependia principalmente da quantidade de arroz que ele 

obtinha como taxação. Essa quantidade era medida em uma unidade de 

volume denominada koku, que vale cerca de 180 litros – historicamente o koku 

foi definido como a quantidade de arroz necessária para alimentar uma pessoa 

durante um ano. 

.  Muitos não conseguiam arrecadar certo mínimo – 10 mil kokus de arroz 

– e por isso sequer mereciam o titulo de daimiô. Já outros, arrecadavam até 

750 mil kokus. Mas todos brigavam entre si. Seus exércitos particulares podiam 

variar de uma centena a dezenas de milhares de guerreiros. Com o tempo, os 

daimiôs subjugaram os pequenos senhores feudais e tomaram suas terras. 

Restaram cerca de 250 daimiôs, muitos deles postulantes a líder dominante do 

país.   



 No período 1467-1615, o Japão foi assolado por longa e sangrenta 

guerra civil na qual vários grandes daimiôs buscavam o domínio do país. Essa 

época ficou conhecida como Período Sengoku. Em 1573, o Xogunato 

Ashikaga foi demolido por Oda Nobunaga, que dominou quase todo o Japão. 

Nem Nobunaga nem seu sucessor Toyotomi Hideyoshi tornaram-se xogum.  

 

Período Edo  

 

Em 1600, Tokugawa Ieyasu conquistou todo o país e proclamou-se 

xogum, o que foi reconhecido pelo imperador em 1603. O poder total de Ieyasu 

só foi conseguido em 1615, quando ele venceu as últimas resistências dos 

Toyotomi. Ieyasu tinha muitos filhos, o que facilitou a continuação do seu 

xogunato. Mudou para Edo (atual Tóquio) a capital administrativa do país, 

subjugou os outros senhores e levou o Japão a 250 anos de paz, o mais longo 

período pacífico da sua história, que passou a ser conhecido como Período 

Edo. Como estratégia de controle do país, Ieyasu cercou-se de um cinturão de 

daimiôs leais, que tinham de passar parte do seu tempo em Edo.  

 Houve muitas transformações no país. Cessadas as intermináveis 

guerras, os samurais passaram a dedicar-se principalmente a tarefas 

administrativas. Se já eram a classe mais bem educada do Japão, essa 

vantagem ampliou-se, pois quase todos os hans criaram escolas para a classe 

samurai. Mas também as classes dos comuns – camponeses, artesãos, 

mercadores – auferiam avanços. A paz e as reformas do período Edo levaram 

a progresso cultural e econômico.  

O Japão urbanizou-se rapidamente. No centro dessa urbanização, ficava 

o „Santo‟, as três metrópoles – Edo, Quioto e Osaka – que se destacavam 

amplamente das cidades menores ao redor dos castelos feudais. Cada cidade 

do Santo cumpria seu papel distinto. Edo era a capital administrativa, Quioto 

era a residência do imperador e da sua corte, e importante centro cultural; 

Osaka era grande centro comercial. A urbanização trouxe enriquecimento 

geral, principalmente dos mercadores. Distintamente do que ocorreu na Europa 

da época, onde os grandes mercadores tornaram-se membros eminentes da 

burguesia, no Japão os mercadores, não cresceram muito em status. Em Edo, 

que no século XVII tornou-se provavelmente a maior cidade do mundo, com 

população de quase um milhão de habitantes, e em todas as outras cidades, os 

samurais, o clero, os artesãos e os mercadores ocupavam regiões separadas. 

Os camponeses tinham de viver em aldeias interiores aos hans. Ieyasu deu ao 

Japão uma orientação confucionista, com ênfase no nefasto princípio “Conhece 

o teu lugar”, o que teve grandes consequências na estrutura social. As classes 

sociais tornaram-se hereditárias, ninguém podia ascender de classe por mérito. 

 Guildas de mercadores criaram escolas nas cidades, e o mesmo 

aconteceu nas aldeias de camponeses. A escolaridade teve importante avanço 

no Japão. Em 1860, 40-50% dos meninos e 15% das meninas tinham alguma 

escolaridade fora de casa, o que equiparava o letramento no Japão ao dos 



grandes países europeus, exceto a Alemanha, que já havia adotado a 

educação compulsória. Havia uma elite muito bem educada e uma sofisticada 

burocracia administrativa. O bom nível educacional dos japoneses e a 

competência administrativa foram, mais tarde, muito importantes para o 

sucesso da Restauração Meiji. 

 Em 1600, o Japão já tinha estimados 18,5 milhões de habitantes, 

população comparável à de cerca de 20 milhões de habitantes da França. Não 

obstante a estratificação social, o longo período de paz alcançado no Período 

Edo levou a avanços materiais e aumento populacional, que foi muito rápido no 

primeiro século dos Tokugawa. Em 1712, o Japão já contava com 30 milhões 

de habitantes, mas a população estabilizou-se e era de apenas 32 milhões no 

final do Período Edo. Houve grande investimento em estradas, em irrigação e 

em construção civil. A demanda por madeira levou a excessivo desmatamento, 

mas em 1660 houve providências bem sucedidas para reverter o processo. O 

corte de árvores foi controlado e seu plantio foi incentivado. 

 O Período Edo foi também marcado, desde o início, pela perseguição 

aos cristãos, que já tinha sido iniciada por Hideyoshi. Até 1660, o cristianismo 

foi praticamente erradicado no Japão, exceto em Nagasaki, que sempre foi o 

maior centro cristão do país. Foi intenso também o isolacionismo comercial e 

cultural do país. O comércio com os países ocidentais foi banido, com exceção 

para a Companhia das Índias Orientais, que tinha acesso a um porto em uma 

ilha isolada. O Comércio com a China e a Coreia também se tornou muito 

pequeno. Em 1635, um decreto proibiu japoneses de viajarem ao exterior. 

Quem conseguisse sair não poderia voltar. Esse isolacionismo limitou o avanço 

cultural e econômico do país, como também aconteceu também na China da 

dinastia Qing. Apesar de significativos avanços técnicos no Japão, seu atraso 

frente ao Ocidente, que avançava rapidamente com revolução industrial, era 

crescente. 

 No século XIX, o xogunato entrou em declínio irreversível. A burocracia 

era grande e dispendiosa, o que demandava aumento de impostos e 

consequentes revoltas populares. O governo insistia no ideal de uma 

sociedade agrária, em oposição à evolução natural do país: a urbanização 

crescia, o comércio expandia, a alfabetização florescia – em Edo, talvez 80% 

das pessoas soubessem ler e escrever.  

 As potências ocidentais forçavam a abertura do Japão ao comércio 

exterior, como já haviam feito com a China. Em julho de 1853, o Comodoro 

Matthew Perry estacionou uma esquadra de quatro navios norte-americanos 

na entrada da baía de Edo. Hasteou bandeiras brancas e exibiu uma carta do 

presidente Millard Fillmore requerendo abertura de portos japoneses a navios 

dos EUA. O tom da carta não era diplomático, sequer respeitava os bons 

modos. Se os japoneses quisessem lutar, dizia a carta, os americanos os 

destruiriam. Perry disparou tiros de canhão – calibre de 250 mm, incomparável 

aos conhecidos no Japão – alegando estar comemorando o dia da 

independência americana. Em março de 1854, foi assinado o Tratado de Paz e 



Amizade (Tratado de Kanagawa) que obrigou o Japão a abrir dois portos ao 

comércio exterior. Esse foi o primeiro passo para maior abertura comercial do 

Japão. Produtos industriais baratos arruinaram o artesanato e a incipiente 

indústria local. 

 A reação frente aos fatos foi principalmente no sentido de integrar o 

Japão ao Ocidente e modernizá-lo. Em 1860, diplomatas japoneses foram aos 

EUA, onde permaneceram por várias semanas. Cinco outras missões 

diplomáticas foram enviadas à Europa em 1862, para visitas a França, 

Inglaterra, Holanda, Prússia, Rússia e Portugal. Estudantes foram enviados ao 

Ocidente para aprender sua ciência e sua técnica. A política japonesa divergiu 

da praticada na China, onde a dinastia Qing insistia em ignorar o atraso técnico 

em relação ao Ocidente. Li Hongzhang (1823-1901) foi um notável político, 

militar e diplomata chinês que insistiu em vão para que o Império do Meio 

reconhecesse os avanços do Ocidente e se orientasse com base neles. 

Observando os passos dos japoneses, em 1863 ele apontou o Japão – com 

raro acerto – como a principal ameaça à China no Oriente.  

Mas muitos daimiôs e samurais insistiam na tese de que os ocidentais 

eram bárbaros. A sua proposta era fechar o Japão e estabelecer uma política 

fortemente nacionalista em que o poder de fato seria devolvido ao divino 

imperador, o grande símbolo capaz de sustentar uma identidade nacional.   

 

Restauração Meiji 

 

 Restauração Meiji foi o movimento que acabou com o xogunato no 

Japão e devolveu o poder de governança ao imperador, mais especificamente 

ao Imperador Meiji. Esse movimento resultou de longa insatisfação com o 

xogunato Tokugawa, que se agravou com a presença das potências ocidentais 

no país e sua imposição de tratados injustos. Diferentes linhas de pensamento 

juntaram-se a esse movimento. Uns eram xenófobos e queriam o fechamento 

do país. Outros achavam que o país devia modernizar-se com inspiração nas 

conquistas dos ocidentais. Os dois lados eram nacionalistas, o que os 

distinguia era a postura conservadora ou progressista. Obviamente, havia 

também os daimiôs interessados em manter o xogunato. 

 Em 1863, daimiôs – parece que pouco cientes da desatualização técnica 

das armas samurais – provocaram forças ocidentais. O Reino Unido 

bombardeou Kagoshina e outras potências invadiram Yamaguchi. Daimiôs 

mais realistas reconheceram a sua grande inferioridade. Concluíram que se o 

Japão não se modernizasse, acabaria provavelmente sendo colonizado pelo 

ocidente, como estava ocorrendo em outros pontos da Ásia, e decidiram que o 

Japão deveria atualizar-se. Seu foco, como também o de parte da população, 

em vez de tentativas de expulsão dos ocidentais, passou a ser a restauração 

política do Japão – entenda-se isso como o fim do xogunato e a reorganização 

do país em torno da figura do Imperador.  



 Os principais líderes do movimento armado que enfrentou o xogunato 

Tokugawa e restaurou o governo imperial em 1868 eram daimiôs jovens de 

origem modesta que tinham alcançado forte liderança. Tinham significativo 

conhecimento das conquistas alcançadas pelo Ocidente. O príncipe herdeiro 

Matsuhito, com 15 anos, foi coroado como Imperador. Passou para a história, 

como é tradição japonesa, pelo nome póstumo de Imperador Meiji (O 

Iluminado). Os líderes reformistas formaram uma oligarquia que governava em 

nome do imperador, o que foi comum em toda a história imperial japonesa: os 

clãs dominantes escolhiam os „ministros‟ do imperador, fato bem documentado 

desde o Período Nara. Em 6 de abril de 1868, foi promulgada a Carta de 

Juramento, na qual o imperador estabelece as bases da sua política. Segundo 

a Carta, “O conhecimento deve ser procurado em todo o mundo e dessa forma 

as bases do poder imperial serão fortalecidas”.   

 As últimas resistências pro-xogunato foram vencidas em 1869, e o 

governo imperial passou a atuar com desenvoltura. Já neste ano, os daimiôs 

que se opunham aos Tokugawa foram persuadidos a devolver seus feudos ao 

imperador. Até 1872, todos os feudos foram devolvidos. Os cerca de 280 

feudos foram organizados em 72 prefeituras, cada uma sob a administração de 

um governador nomeado pelo poder central. 

 O sistema feudal e a classe dos samurais foram formalmente abolidos, 

assim como a divisão da sociedade em quatro classes – samurais, 

camponeses, artesãos e mercadores, citadas por ordem decrescente de 

prestígio. Mas os samurais não perderam seu prestígio. Eram o segmento mais 

educado da população, e muitos deles passaram a ocupar altos cargos no 

governo. Os mais qualificados estavam satisfeitos com a nova condição e bem 

estabelecidos nela. Com isso, os samurais mantiveram o seu prestígio e 

continuaram a influir fortemente na cultura e política japonesa pelo menos até a 

Segunda Guerra Mundial. 

  

Período Meiji – e ainda depois 

 

O Período Meiji, ou Governo Meiji, cobre a época desde a Restauração 

até 1912, ano em que morreu o imperador. Foi um tempo de grandes 

transformações técnicas, militares e econômicas, mas pouco avanço na 

modernização politica em moldes ocidentais. A Oligarquia, de origem e forte 

cultura samurai e nacionalista, continuou dominando o país até o final da 

Segunda Guerra Mundial.  

Havia consciência de que a plena modernização do Japão exigia a 

criação de um governo representativo, legitimado por uma constituição de 

espirito pluralista. Mas a Oligarquia apegava-se ao seu governo autoritário. 

Sem dúvida, essa posição sustentava-se em parte em interesses pessoais e 

corporativos, mas pode ser que sua resiliência seja incompreensível sem que 

se leve em conta fundamentos da cultura oriental, que transcendem os séculos, 



segundo os quais a civilização depende de uma ordem de espírito 

confucionista.  

Uma constituição foi finalmente aprovada em 1889 (Constituição do 

Império do Japão, ou Constituição Meiji), que durou até 1947. Ela decreta que 

só poderia ser modificada pelo Imperador – entenda-se, por decisão da 

oligarquia que governava em seu nome. Nela foi criada a Dieta, sistema 

legislativo bicameral formado pela Câmara dos Pares – Câmara Alta, eleita 

pela nobreza – e Câmara dos Representantes – Câmara Baixa, eleita por 

homens maiores de 20 anos que pagassem pelo menos 15 ienes anuais de 

imposto. O papel da Dieta era essencialmente consultivo, ela não deliberava 

nada. Em 1925, o voto foi estendido a todos os adultos (com pelo menos 

menos 20 anos) masculinos e femininos.  

O Japão enviou grande número de estudantes aos EUA, e à Europa, 

principalmente ao Reino Unido, França e Alemanha, para aprender ciência, 

técnicas industriais, gestão e técnicas militares. Na área naval, inspiravam-se 

na Marinha Real Britânica. Seu exército foi formado com técnicas francesas e 

alemãs – as técnicas de organização e comando das forças eram 

essencialmente alemãs. Em 1873, foi imposto o alistamento militar, e ao 

completar 21 anos todos os homens teriam de cumprir três anos de serviço 

militar na ativa. 

Os estudantes japoneses também estudavam medicina e áreas soft, 

como humanidades. Os gastos para sua sustentação eram parte importante do 

balanço de pagamentos do império. A essa e outras iniciativas – que incluíram 

a criação de aglomerados econômicos induzidos e estimulados pelo estado, 

que incluem Mitsui, Mitsubishi, Sumitomo e Yasuda – a economia japonesa 

respondeu rapidamente e de forma diversificada.  Não tardou que o país se 

tornasse uma potência industrial emergente. 

 Escolas de ensino básico para todas as classes foram criadas no Japão. 

A educação compulsória por seis anos foi decretada em 1907, e passou a ser 

orientada pelo Ministério da Educação, que ditava até que livros-texto podiam 

ser usados. O currículo continha educação moral – com o principal propósito de 

incutir o patriotismo – matemática, ciência, desenho, leitura e escrita, história 

japonesa, geografia, canto e educação física. Ainda por bom tempo, a 

educação superior permaneceu restrita e elitista. Mas a boa educação básica 

para toda a população promoveu muito fortemente o desenvolvimento. 

 

Guerras com a China e com a Rússia 

 

O governo Meiji não tardou em se preocupar com sua vizinhança e os 

perigos que ela apresentava à segurança militar e econômica japonesa. Além 

de vulnerável, principalmente a ataques navais de potências ocidentais, o 

Japão precisava de matérias primas para sustentar seu avanço econômico e 

industrial. Precisava também expandir seu comércio exterior. A Coreia causava 

preocupação especial. Havia séculos, a Coreia era um país tributário da China. 



Já no Período Sengoku, Toyotomi Hideyoshi, que controlava o Japão, tinha 

invadido a Coreia em 1592 com um enorme exército, e muito rapidamente 

controlado praticamente toda a península. Acabou tendo de recuar 

desastradamente, pois forças chinesas intervieram e, tomando os portos 

orientais coreanos, cortaram os suprimentos ao exército japonês.  

O conselheiro militar alemão Klemens Jacob Meckel, que orientava a 

reorganização do exército do imperador japonês, apontava que “a Coreia era 

um punhal apontado para o coração do Japão”. Pois com o enfraquecimento da 

China, humilhada pelo Reino Unido e outras potências ocidentais, além de 

arruinada pela Rebelião Taiping (1850-1865), que resultou na morte de pelo 

menos 30 milhões de pessoas, a Rússia ou alguma outra potência ocidental 

poderia ocupar e controlar a península coreana, de posição geográfica 

estratégica e dotada de boa reserva de carvão e minério de ferro. A China dos 

Qing, apesar do seu declínio, desde os anos 1870 insistia em provocações ao 

Japão. Alguns incidentes tinham resultado em significativa morte de japoneses.  

Em 1882, a Coreia assinou com os EUA o Tratado de Paz, Amizade, 

Comércio e Navegação. Os Coreanos insistiram em constar no tratado que a 

Coreia era um país dependente da China, mas os norte-americanos não 

aceitaram o adendo. Finalmente, aceitaram uma consideração sobre o 

verdadeiro status da Coreia. Outros países europeus pleitearam e conseguiram 

tratados semelhantes com a Coreia. A China já era impotente para controlar a 

Coreia, e só podia intervir na península por solicitação de ajuda. 

Dentro da Coreia, havia divisão entre os que apoiavam a dinastia 

Joseon, submissa à China, e dissidentes reformistas que admiravam o 

Governo Meiji e preferiam alinhamento com o Japão. 

Em primeiro de janeiro de 1894, iniciou-se a rebelião Donghak, 

promovida por camponeses coreanos e apoiada por reformistas. A China 

enviou quase 3 mil soldados para socorrer o rei coreano no controle da 

rebelião. Em 23 de julho, 8 mil soldados japoneses ocuparam Seul, capturaram 

o rei Gojong e colocaram no seu lugar um governo pró-japonês que autorizou 

ao Japão expulsar as tropas chinesas. Começou assim a primeira guerra sino-

japonesa, com a primeira batalha ocorrendo em 25 se julho. Contrariamente à 

previsão de muitos países ocidentais, de que a China venceria facilmente o 

pequeno Japão, a ação japonesa foi rápida, ampla e fulminante. Em pouco 

mais de sete meses, suas forças controlaram a Coreia, parte da Manchúria, 

Taiwan e os rios Amarelo e Yangtzé.  

Em 17 de abril de 1895, foi assinado o Tratado de Simonoseki. Com 

este, a China teve de reconhecer a liberdade da Coreia, ceder ao Japão a ilha 

de Taiwan, as Ilhas Pássaro e a península de Liaodong – onde ficava o 

estratégico Port Arthur – e o direito de navegar no Rio Yangtzé. Teve ainda de 

pagar uma indenização de guerra de 8 mil toneladas de prata, o equivalente a 

dois anos e meio das receitas do governo japonês. Pouco depois, formou-se a 

tríplice aliança entre Rússia, Reino Unido e França, que „persuadiu‟ o Japão a 

ceder à Rússia a península de Liaodong em troca de uma boa compensação 



financeira. A guerra deu ao Japão grande lucro, o que ajudou seu 

fortalecimento. 

Os Russos construíram uma base naval em Port Arthur, reconhecida 

pela China em 1897, o que representava aumento da ameaça russa ao Japão, 

que temia também a influência crescente da Rússia na Manchúria e nos 

oceanos da vizinhança japonesa. O Japão ofereceu reconhecimento do 

domínio da Rússia sobre a Manchúria, se em troca a Rússia reconhecesse a 

Coreia como área de influência japonesa. Diante da resposta negativa russa, 

em 9 de fevereiro de 1904 o Japão realizou um ataque de surpresa à base 

naval de Port Arthur. O Czar Nicolau II não se abalou. Os reforços bélicos 

enviados ao sul foram lentos e enquanto eles vinham os japoneses 

acumularam grandes vitórias. Seus navios eram menores que os russos, mas 

eram mais modernos e muito melhor manobrados – por gente treinada pelo 

Reino Unido – o que fez da marinha russa presa fácil. A Rússia sucumbiu e 

isso resultou no tratado de Portsmouth (5 de setembro de 1905) intermediado 

por Theodore Roosevelt. O Japão tornou-se potência asiática reconhecida 

pelos grandes países ocidentais. Neste mesmo ano, a Coreia tornou-se um 

protetorado do Japão. Em 1910, foi anexada ao império japonês. 

 

De 1912 a 1945. 

 

  As vitórias sobre a China e a Rússia inflaram o patriotismo e o 

nacionalismo japonês. Japão, não mais a China, era o império dominante do 

leste asiático. A vitória sobre a Rússia era simbólica: pela primeira vez, um país 

oriental vencera em guerra uma potência europeia. A anexação da Coreia, 

além de estabelecer uma conexão para a China e a Rússia, oferecia 

suprimento de carvão e minério de ferro para o crescimento da produção de 

aço no país. Produtos japoneses podiam ser vendidos na Coreia e na China. O 

Japão já começava a esticar os olhos até pontos mais distantes, com ambições 

imperialistas. Sua marinha já era consideravelmente poderosa. 

 O país entrou na Primeira Guerra Mundial em agosto de 1914, a favor 

dos Aliados. Declarou à Inglaterra, com quem tinha amizade desde 1902, que 

só entraria na guerra se pudesse tomar a Micronésia, na época possessão 

alemã, o que foi uma das primeiras coisas a fazer.  Colaborou com os aliados 

de forma decisiva para controlar a marinha alemã nas costas da China, no 

Oceano Índico e até mesmo no Mediterrâneo. Expulsou os alemães da 

província chinesa de Xantum (Shandong) e controlou a região. Quis impor à 

China um tratado que reduzia o país quase à condição de um protetorado 

japonês, mas os EUA impediram que isso viesse a ocorrer. Os britânicos 

louvaram os feitos da marinha japonesa e ajudaram a desenvolvê-la – ao final 

da guerra, presentearam o Japão com sete submarinos. Depois da guerra, o 

Japão propôs às potências ocidentais um Tratado de Igualdade Racial que não 

foi aceito pelo Reino Unido e pelos EUA.  



 O Japão foi cada vez mais dominado por militares da extrema direita, 

que pregavam a glória do Império. O povo japonês, em sua maioria, apoiava 

esses falcões, cuja ética era o Caminho do Guerreiro samurai, doutrinada nas 

escolas. O orçamento militar foi aumentado, a indústria bélica foi enfatizada. A 

Primeira Guerra Mundial havia promovido a economia e o comércio externo, e 

ao seu final o Japão se tornara credor dos ocidentais, mas esse boom foi 

revertido com a depressão de 1929.   

 Em 1931, o Japão invadiu a Manchúria, e criou o estado fantoche 

Manchukuo. Segundo alguns historiadores, esse foi o início da segunda 

guerra sino-japonesa. Durante anos houve escaramuças localizadas entre 

japoneses e chineses, os “incidentes”. Em 1937, o Incidente da Ponte Marco 

Polo levou à guerra aberta entre os dois países. Em pouco tempo, os 

japoneses dominaram grandes cidades na faixa oriental, como Xangai, Pequim 

e a capital da China, Nanquim, o que obrigou o governo nacionalista de Chiang 

Kai-shek a mudar-se para Xunquim, cidade mais ocidental. A violência 

praticada pelos japoneses na guerra foi descomunal. No chamado Estupro de 

Nanquim, cerca de 300 mil civis foram assassinados, muitos deles meninas 

estupradas. A chacina japonesa na guerra da China só pode ser entendida à 

luz da ética samurai. Render-se é uma desonra, e desonrados e vencidos não 

merecem misericórdia. Prisioneiros de guerra são executados – nas guerras 

dos samurais, camponeses que lutavam na linha de frente, para morrer e 

desgastar o inimigo, quando aprisionados, eram obrigados a lutar contra seus 

prévios senhores. Civis ligados ao adversário eram assassinados, e sua 

comida era saqueada.  

 A guerra na China matou estimados 18 milhões de civis e 4 milhões de 

militares – com 10% de barra de erro. A guerra vindoura entre Japão e EUA 

evitou que o genocídio de chineses fosse muito maior e que possivelmente o 

Japão dominasse a China de forma duradoura.  

 A partir de 1937, a China recebeu auxílio dos EUA e, principalmente, da 

URSS, com quem ela fez um tratado de aliança. Em julho de 1941, os EUA 

cessaram a exportação de petróleo para o Japão. Os falcões japoneses 

consideravam inevitável o início de uma guerra marítima contra os EUA, para 

evitar que este país interferisse na sua conquista de Cingapura, Hong Kong, 

Tailândia, Indochina Francesa (Vietnã, Laos e Camboja), Índias Neerlandesas 

Orientais e Filipinas, planejadas ou já realizadas. A Indochina Francesa já 

estava sob inteiro domínio japonês em julho de 1941. 

  Muitos peritos japoneses apontaram que, em uma guerra prolongada, os 

EUA, que tinham capacidade de ampliar muito rapidamente seu poderio naval 

e aéreo, certamente seriam os vencedores. Negociações com os EUA estavam 

em andamento, mas entre outras coisas os norte-americanos exigiam a saída 

japonesa da China e qualquer projeto de hostilidade às Filipinas, na época sob 

domínio dos EUA. O povo japonês, doutrinado desde a infância, queria a 

guerra e a expansão do império japonês. Muitos afirmam que o Presidente 

Franklin Roosevelt via qualquer hostilidade japonesa como oportunidade de 



entrar na Segunda Guerra Mundial. O Primeiro Ministro japonês à época era 

Konoe Fumimaro, príncipe pertencente à antiquíssima família Fujiwara, muito 

influente na corte imperial desde 646. O próprio príncipe Konoe era íntimo do 

Imperador Hirohito. Nos meses que antecederam Pearl Harbor, Konoe tentou 

insistentemente agendar um encontro seu com o Presidente Roosevelt, no qual 

ele proporia um acordo de paz – dando a entender que negociaria em nome do 

imperador. Roosevelt nunca concordou com o encontro, o que parece 

sugestivo de que ele também não estivesse interessado na paz entre os dois 

países. Konoe cooperou com o interventor norte-americano Douglas MacArthur 

no pós-guerra, mas suicidou em 12 de dezembro de 1945. Antes, escreveu sua 

breve memória, publicada em Inglês em 2020 sob o título Prince Konoe 

Memoir: The secret negotiations between Japan and the U.S. before Pearl 

Harbor.  

 Os Japoneses planejaram um ataque de surpresa à Frota do Pacífico 

dos EUA, estacionada em Pearl Harbor – na pequena ilha de Oahu, próxima de 

Honolulu. Uma destruição dessa frota permitiria que os japoneses 

empreendessem suas conquistas no Oriente antes que os norte-americanos 

reagissem, e na luta em terra, protegidos de bombardeios por grandes 

populações civis, os japoneses se consideravam imbatíveis.  

Seis porta-aviões que levavam 406 aviões, muitos navios de guerra e 

alguns mini-submarinos deslocaram-se sem serem percebidos até as 

vizinhanças do Havaí. Chegaram a um ponto a 190 milhas de Oahu, vindo do 

norte em uma faixa protegida da visão dos radares por uma cadeia de 

montanhas. Os aviões norte-americanos que patrulhavam a base naval 

estavam em terra, pois era final de semana. Na verdade, os EUA viam Pearl 

Harbor como uma fortaleza invulnerável a ataques marítimos. As águas eram 

muito rasas, e a aproximação da base passava por um canal estreito. Mas os 

japoneses haviam simulado repetidamente o ataque em uma ilha japonesa 

conhecida como “irmã gêmea” de Oahu.  

Na manhã de 7 de dezembro de 1941 (um domingo), 353 aviões 

atacaram Pearl Harbor, danificando todos os navios estacionados e afundando 

quatro deles. Os 188 aviões da base foram destruídos em terra. Morreram 

2.403 militares americanos, e 1.186 ficaram feridos. Nesse mesmo dia, o 

exército japonês invadiu as Filipinas, Hong Kong, Cingapura, a Malásia, e a 

Tailândia, e declarou guerra aos EUA.  

A destruição de Pearl Harbor foi grande, mas não tão devastadora 

quanto programada. O ataque previa três ondas, mas a última não foi efetuada. 

O comando japonês, por alguma razão não explicada, pressentiu a 

aproximação de um porta-avião americano – havia três rondando o imenso 

Pacífico – e não quis por em perigo a armada japonesa, menos qualificada e 

sem acesso a novos suprimentos. Dia 8, os EUA declararam guerra ao Japão 

e, dia 11, à Alemanha e à Itália.  

Todos os navios norte-americanos, menos um, puderam ser reparados, 

pois as águas rasas de Pearl Harbor possibilitaram a recuperação até mesmo 



dos navios naufragados.  E os grandes depósitos de combustível não tinham 

sido destruídos. A guerra do Pacífico foi sangrenta e longa, pois qualquer 

rendição era uma desonra inaceitável na cultura japonesa. A crueldade do 

exército japonês tornou-se infame em todos os locais que ele ocupou. 

 

Japão após a Guerra 

 

 Os EUA impuseram reformas profundas da política e economia japonesa 

durante os seis anos que ocuparam, como interventores, o Japão. Uma 

constituição politicamente liberal foi promulgada em 1947, na qual a Dieta 

Nacional Japonesa delibera tudo e ao Imperador foi atribuído o papel mais 

figurativo antes visto, mesmo na Europa. Bem, ele é o chefe supremo do 

xintoísmo, a religião oficial japonesa, e continua sendo objeto de veneração 

popular.  

 Assim como a China, o Japão é uma nação muito singular. Meio século 

após sair da Idade Média com a Restauração Meiji, com sua enorme disciplina 

e capacidade de mobilização nacional, o Japão passou da condição de país 

subdesenvolvido à de pais desenvolvido, embora sua renda per capita ainda 

estivesse bem abaixo das alcançadas pelas potências ocidentais. Foi o 

primeiro e um dos poucos países do mundo a fazer esse tipo de transição. Mas 

sua cultura foi pouco alterada em seus fundamentos, que são confucionistas e 

samurais. A extrema cordialidade com que se tratam repete a cordialidade com 

que os samurais honrados se tratavam. Seu respeito à natureza reflete o 

xintoísmo nacional. A dominação do chefe de família sobre a mulher e os filhos 

repete a prática samurai, na qual a unidade civil mínima era a família, 

representada pelo seu chefe. Na relação entre as empresas e seus 

funcionários, ainda se vê, embora em declínio, os laços de lealdade entre os 

senhores samurais e seus subalternos. A xenofobia é muito grande, e nem 

mesmo os filhos ou netos de japoneses nascidos no exterior são tratados sem 

discriminação. 

 Mesmo em tempos bem recentes, praticamente todo ano alguma figura 

importante da política ou do setor empresarial japonês faz alguma declaração a 

favor do rearmamento japonês e de suas ambições imperialistas.  

 


