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Notas

Referente ao momento da mudança de cada período
Diz-se que o Japão tem dois mil anos de história. A história não para, mas às vezes o curso da história muda
de maneira drástica. Isto significa tanto o final de um período como o início de outro.
Divisão

Período

Ano

Período Paleolítico

10.000 anos a.C

Período Jōmon

Acontecimentos

10.000 anos a.C
– Século IV a.C
Século IV a.C

Período Yayoi

– Segunda metade do
século III

Idade antiga

Período Kofun
Período Asuka
Período Nara

Período Heian

Período Kamakura

Segunda metade do
século III
Século VI
710

Transferência

da

capital

para

Heijōkyō

（Nara）
794

Transferêcia

da

capital

para

Heiankyō

（Quioto）
1192

Minamoto no Yoritomo tornou-se
o Seii-Tai-Shōgun.

1333

Fim do governo Kamakura
(Kamakura Bakufu)

Período
Nanbokuchō -

Idade média

1338

Ashikaga

Takauji

tornou-se

o

Seii-Tai-Shōgun.

Muromachi
1392

Foram unificadas a Corte imperial do Sul e a
do Norte (Nanbokuchō).

Período
Azuchi-Momoyama
Início da
idade
moderna

Período Edo

1467

Início da Guerra de Ōnin.

1573

Fim do governo Muromachi
(Muromachi Bakufu)

1603

Tokugawa Ieyasu estabeleceu o governo Edo
(Edo Bakufu)

Era Meiji

1868

Mudança de nome do período Edo para Meiji

Idade

Era Taishō

1912

Mudança do nome para Taishō

moderna

Era Shōwa

1926

Mudança do nome para Shōwa

Era Heisei

1989

Mudança do nome para Heisei

●Na história do Japão o período que segue ao período Paleolítico não é o Neolítico senão o Jōmon.
●Não se pode dividir com clareza o período Kofun do Asuka.
●Há muitos sub-períodos entre o ano de 1333 e 1573 que marcam o fim tanto do governo Kamakura como do
governo Muromachi, ainda que estes se relacionem. Os sub-períodos podem ser organizados como no
quadro abaixo.

Ano
１３３３
１３３６

Acontecimentos

Sub-período

Fim do governo Kamakura.

Reforma

（Início da reforma de Kenmu）

Kenmu

Ashikaga Takauji apoiou o tennō da

Ashikaga

Takauji

tornou-se

Nanbokucho-Murom
achi

Nanbokuchō
o

Seii-Tai-Shōgun
１３９２

Período

Período

Corte Imperial do Norte)
１３３８

de

Período adotado

Período
Muromachi

Foram unificadas a Corte Imperial
do Sul e a do Norte.

１４６７

Início da Guerra de Ōnin.

Período de

１５７３

Fim do Muromachi Bakufu.

Sengoku

（Desapareceu o período

(Período da

Muromachi）

guerra civil)

Fim do governo Muromachi.（Início

Tokugawa

Ieyasu

Seii-Tai-Shōgun.

tornou-se

Período
Azuchi-Momoyama

do período Azuchi-Momoyama）
１６０３

Período Azuchi-Momoyama

o

O que significa o termo “século” (seiki)?
O século é um dos termos que assinalam a duração do tempo.
１. O século (seiki) significa uma unidade de 100 anos em que se divide o calendário ocidental. Também se
chama “centenário” (Hyakunen-ki). Por exemplo, o século XXI abrange 100 anos desde o ano 2001 até o ano
2100.
Para expressar o ano por século, primeiro indica-se o ano com quatro dígitos.
【exemplo】 o ano 57 → 0057; o ano 239 → 0239
O número composto por cifras de três e quatro dígito, mais um, indica o número do século. Se a soma dos
dois primeiros dígitos for zero, não é necessário somar um ano.
【exemplo 1】0057→〔00+1〕→século I; 0239→〔02+1〕→século III
【exemplo 2】0700→〔07+0〕→século VII; 2000→〔20+0〕→século XX
２．Antes de Cristo (a. C.) e depois de Cristo (d. C.)
O calendário ocidental que usamos tem início com o nascimento de Cristo. Ou seja, o primeiro ano da era cristã.
O termo a. C. usa-se nos acontecimentos que ocorreram antes do nascimento de Cristo.

(1) Período Paleolítico (kyū-sekki jidai) (até 10.000 anos a. C.)
Divisião
Instrumentos

Modo de vida

Cultura

ferramentas de pedra lascada

Referências
pedra lascada

(dasei-sekki)
Vida cotidiana

caça, pesca, colheita de
sementes e conchas

Moradia

cabana simples e sombra de
rocha

Dasei-sekki (ferramentas de pedra lascada)
São os instrumentos de pedra lascada cuja superfície não era polida.

Resumo
１．As pessoas dedicavam-se à caça, pesca e colheita de sementes e conchas
２．Eram usadas ferramentas de pedra lascada.
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(2) Período Jōmon (10.000 a. C. – Século IV a. C.)
Divisão
Instrumentos

Modo de vida
ferramentas de pedra polida

Cultura

Referências

＝a cultura Jōmon＝

(masei sekki)
cerâmica Jōmon (Jōmon
doki)
figura de barro (dogū)
Vida cotidiana

caça, pesca e colheita de

concheiro

de sementes e conchas
Moradia

tateana jūkyo

ruínas de Sannai

(habitação-fosso)

Maruyama (província de
Aomori)

Masei sekki (ferramentas de pedra polida)
São as ferramentas feitas de pedra com superfície polida.

Jōmon doki (cerâmica Jōmon)
Tem desenhos parecidos com laços de corda na superfície.

Dogū (figura de barro)
As pessoas usavam dogū (figura de barro) para protegerem-se das
desgraças ou rezarem pela abundância de alimentos.
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Kaizuka (concheiro)
Kaizuka (concheiro) é o lugar onde as pessoas jogavam resíduos de
conchas e outros. É comum localizar-se na beira do mar ou do rio.

Tateana jūkyo (habitação-fosso)
Tateana jūkyo é uma moradia com chão escavado e coberta com telhado
de palha.

Resumo
１． Foram usadas as ferramentas de pedra polida e cerâmicas Jōmon (Jōmon doki).
２． Começaram a surgir habitação-fosso (tateana jūkyo), concheiros (kaizuka) e figuras de barro (dogū).
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(3) Periodo Yayoi (Século IV a.C. – Final do século III)
Divisão
Instrumentos

Modo de vida

Cultura

Referências

＝a cultura Yayoi＝

cerâmica Yayoi (Yayoi doki)
objetos de metal
espada de cobre (dōken),
espada de cobre com duplo fio
(dōhoko), espelho de cobre (dōkyō)
e sino de cobre (dōtaku)

Vida cotidiana

cultivo de arroz
armazém com chão elevado
(takayuka-sōko)
faca de pedra (ishi-bōchō)

Moradia

As pessoas viviam em

Yoshinogari-iseki

habitação-fosso (tateana-jūkyo) e

(ruínas de Yoshinogari)

formando povoados.
※negrito em preto: ano importante, negrito em vermelho: ano de suma importância
Ano e século

Política e economia

Cultura e vida

Próximo ao

O Japão estava dividido em

nascimento

aproximadamente cem pequenos reinos.

Referências

de Cristo
５７ Um governante do reino Na (Na-koku)

selo de ouro com marca

enviou uma missão à China e recebeu um

de “Kan no Na no Wa no

selo de ouro do imperador chinês.

Kokuō”

２３９ A rainha Himiko enviou uma missão à
China (Gi).
Yayoi doki (cerâmica Yayoi)
Comparada com a cerâmica Jōmon, a Yayoi é mais
fina, dura e de melhor qualidade. O nome Yayoi
provem do lugar onde foi descoberta a primeira
cerâmica do período.
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Kinzoku-ki (objetos de metal)
São recipientes de bronze ou de ferro feitos com a técnica introduzida do continente chinês.
Dōtaku
Foram feitos objetos de bronze com a forma de sino.

Takayuka-sōko (armazém com chão elevado)
É um armazém com chão elevado sobre pilares estendidos, no qual se
guardavam espigas colhidas de arroz.

Yoshinogari-iseki (ruínas de Yoshinogari)
São as ruínas representativas do período Yayoi, localizadas na província
de Saga.

Kan no Na no Wa no Kokuō no kin-in (selo de ouro do rei do reino Na de Wa de Kan)
Em meados do século I, o rei do reino Na (Na-koku) do Japão (Wa) enviou uma missião à China (Kan) e
receb eu um selo de ouro.
Yamataikoku e sua rainha Himiko
Segundo o “Gishi-wajin-den” (um capítulo do livro da história de Gi que se
refere à história do Japão), no século III havia um país chamado
Yamataikoku no arquipélago do Japão onde governava a rainha Himiko
com seus dotes premonitórios. Esta enviou uma missão á China (Gi) e
recebeu muitos presentes do imperador.
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Resumo
１．Foi difundido o cultivo de arroz. Começaram a surgir cerâmicas Yayoi (Yayoi doki), facas de pedra
(ishi-bōchō) (para cortar espigas de arroz) e armazéns com chão elevado (takayuka-sōko).
２．Foram feitos objetos de metal com a técnica introduzida do continente. Apareceram os objetos de
bronze com a forma de sino (dōtaku) como ferramenta ritual.
３． Foram formados povoados e começaram a surgir dominadores.
４． Foram formados muitos pequenos reinos. Um governante do reino de Na (Na-koku) recebeu um selo
de ouro da China (Kan).
５． A rainha Himiko de Yamataikoku manteve intercâmbio com a China (Gi).
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(4) Período Kofun (Final do século III – Cerca do ano 600 d.C.)
※negrito em preto: ano importante, negrito em vermelho: ano de suma importância
Ano e

Política e economia

Cultura e vida

Referências

século
Cerca do

Um reino que estava na região

ano 350

de Yamato unificou o Japão.

＝a cultura Kofun＝

(Yamato-seiken)
Daisen-kofun
Os torai-jin vieram ao Japão
nesta época.
３９１ Um exército japonês que
atravessa para a península
coreana derrotou Kudara e
Shiragi e combateu contra
Kōkuri.
Há várias formas de kofun: o
circular, o quadrado e o com a
４７８ O governante Bu do reino Wa forma de olho de fechadura.
(Wa-ō

no

Bu)

enviou

uma

missão à China.
５３８ Desde Kudara o budismo foi
introduzido.

Yamato-seiken (governo de Yamato)
Em uma região que tinha como centro a bacia de Nara nasceu um governo poderoso de coligação chamado
Yamato-chōtei. Este governo foi formado por um rei e os chefes das famílias poderosas da região de Kinki. O rei
do governo de Yamato chama-se ōkimi.
Zenpōkōen-fun (túmulo com a forma de buraco de fechadura)
Nos finais do período Yayoi começaram a ser criados grandes túmulos destinados aos governantes de cada
região. Estes túmulos chamam-se kofun (túmulo antigo). Há várias formas de túmulo: o circular, o quadrado e o
com a forma de buraco de fechadura. O último chama-se zenpōkōen-fun.
Haniwa (figuras fúnebres de barro)
Nos túmulos (kofun) foram colocados os haniwa que tinham forma de humanos, cavalos, casas, etc.
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Torai-jin (imigrantes da península coreana)
São as pessoas que imigraram em grupos familiares desde a península coreana para o arquipélago do Japão.
Trouxeram ferramentas agrícolas feitas de ferro e transmitiram a cultura e a técnica do continente como o kanji
(caracteres chineses) e o sueki (recipiente de cerâmica dura).

Resumo
１．Em cada região foram criados grandes túmulos (kofun) para os governantes.
◇ Foram colocados os haniwa nos túmulos (kofun). Há várias formas de haniwa: forma de humanos, cavalos,
casas, etc.
◇ O Daisen-kofun possui a maior superfície do mundo e sua forma é de buraco de fechadura
(zenpōkōen-fun).
２．Na região de Nara foi formado o governo Yamato (Yamato-seiken).
３．O rei do governo Yamato chama-se ōkimi. O governo chama-se Yamato-chōtei.
４．O intercâmbio com a Coreia tornou-se intenso e muitos torai-jin vieram ao Japão.
５．Os torai-jin transmitiram a cultura e a técnica do continente ao Japão.
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(5) Período Asuka (Cerca de 600 d.C – 710 d.C)
※negrito em preto: ano importante, negrito em vermelho: ano de suma importância
Ano e

Política e economia

Cultura e política

Referências

século
５９３ O príncipe Shōtoku (Shōtoku
Taishi) tornou-se regente

＝a cultura Asuka (a cultura
budista)＝

(sesshō).
Tamamushi no zushi
６０３ O príncipe Shōtoku estabeleceu

Hōryū-ji: a estrutura de

Doze Categorias Oficiais da

madeira mais antiga do

Corte (Kan-i-Jūni-Kai)

mundo
Tamamushi no zushi
(Hōryū-ji)

６０４ O príncipe Shōtoku promulgou a

Shaka-Sanzon-zō

Constituição em Dezessete

(Hōryū-ji)

Artigos (Jūshichi-Jō no Kenpō).

Miroku-bosatsu-zō
(Kōryū-ji)

Príncipe Shōtoku (Shōtoku

Miroku-bosatsu-zō

Taishi)

(Chūgū-ji)
Hōryū-ji: designado como

Miroku-bosatsu

Partimônio da Humanidade

(Kōryū-ji)

Shaka-Sanzon-zō

Miroku-bosatsu

(Hōryū-ji)

(Chūgū-ji)

６０７ Enviaram Ono no Imoko à China
(Zui).
６３０ Enviaram a primeira missão
diplomática (kentō-shi) à China
(Tō)
６４５ Começou a Reforma de Taika
(Taika no Kaishin)
６７２ Ocorreu a Guerra Jinshin
(Jinshin no Ran)
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Sesshō (regente)
É uma pessoa encarregada de governar no lugar do tennō quando este é menor de idade ou do sexo
femenino.
Kan-i-Jūni-Kai (Doze Categorias Oficiais da Corte)
Os

que

possuíam

aptidão

ou

merecimento

podiam

tornar-se

funcionários

governamentais

independentemente da linhagem.
Jūshichi-Jō no Kenpō (Constituição dos Dezessete Artigos)
Dispunha que todos os funcionários deviam obedecer à ordem do tennō, indicando como cada funcionário
devia comportar-se.
Kenzui-shi (missão diplomática a Zui)
Para adotar seu sistema avançado e absorver sua alta cultura, enviaram à China (Zui) as missões
diplomáticas, nas quais se destaca uma liderada por Ono no Imoko.
Kentō-shi (missão diplomática a Tō)
Enviaram as missões à China (Tō) para adotar seu sistema e absorver sua cultura.
Jinshin no Ran (Guerra de Jinshin)
Depois da morte do tennō Tenji, estourou o conflito pela sucessão. O tennō Tenmu venceu e subiu ao trono.
Taika no Kaishin (Reforma de Taika)
O príncipe Naka no Ōe (Naka no Ōe no Ōji) derrotou o clã Soga (Soga-shi) com Nakatomi no Kamatari
(posteriormente Fujiwara no Kamatari) e outos. Começaram a estabelecer um novo sistema político.
Pretenderam introduzir o sistema de kōchi-kōmin (terras públicas e povo público), administrando
diretamente o povo e as terras que tinham sido dominados pelas famílias poderosas.
Asuka bunka (cultura Asuka)
Em meados do século VI foi introduzido o budismo desde Kudara (Baekje, um reino situado no sudoeste da
Coréia). O príncipe Shōtoku e o clã Soga fizeram esforços para divlugá-lo. A cultura baseada no budismo
floresceu principalmente na região de Asuka onde se encontrava a capital.
Hōryū-ji (templo Hōryū-ji)
É o templo relacionado com o prícipe Shōtoku, situado na província de Nara. É uma forma de arquitetura
representativa do período Asuka. Em 1993 foi designado como Patrimônio da Humanidade.
Shaka-sanzon-zō (triada Shaka)
É uma escultura de Buda representativa do período Asuka que existe no templo Hōryū-ji. Foi criada por um
dos descendentes dos torai-jin que vieram da península coreana.
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Resumo
１．O príncipe Shōtoku (Shōtoku Taishi) tornou-se regente (sesshō) da tennō Suiko e promoveu a política
dirigida pela tennō.
◇ Estabeleceu Doze Categorias Oficiais da Corte (Kan-i-Jūni-Kai) e a Constituição dos Dezessete
Artigos (Jūshichi-Jō no Kenpō).
◇ Enviou as missões diplomáticas (kenzui-shi) à China (Zui) para absorver sua cultura.
２． O príncipe Nakano Ōe (Nakano Ōe no Ōji) derrotou o clã Soga (Soga-shi) junto com Nakatomi no
Kamatari e realizou a Reforma de Taika (Taika no Kaishin). Iniciaram a renovação política dirigida pelo
tennō introduzindo o sistema de kōchi-kōmin (terras públicas e povo público).
３．Depois da morte do tennō Tenji, estourou o conflito pela sucessão (Jinshin no Ran).
４．Foi promulgado o Código de Taihō (Taihō-Ritsuryō) imitando o sistema legal da China (Tō).
５．Na região de Asuka floresceu a cultura Asuka, que foi a primeira cultura budista no Japão.
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(6) Período Nara (710 – 794)
※negrito em preto: ano importante, negrito em vermelho: ano de suma importância
Ano e

Política e economia

século

７０１ Foi estabelecido o Código de

Cultura e vida
＝a cultura Tenpyō＝

Referências
Shōsō-in

Taihō
(Taihō-Ritsuryō).
“Kojiki” ”Nihon-shoki”
Foi promulgada a Lei para a
Reparação de Terras ao Povo.

（mitos, tradições
populares e documentos）

(Handen-Shūju-Hō).
“Fudoki”
７１０ Foi fundada a capital
(Heijō-kyō) em Nara.

(natureza, produtos e
lendas regionais)
“Man-yō-shū”
（antologia de waka）

７４１ Foram construídos o templo

Tōdai-ji

Kokubun-ji e o Kokubun-niji em
cada província.
Tōshōdai-ji
７４３ Foi promulgada a Lei para a
Privatização de Terras
Demarcadas.
(Konden-Einen-Shizai-Hō).
７５２ Terminou a construção do grande
Buda (Daibutsu) do templo
Tōdai-ji.
７５４ Ganjin (sacerdote budista de Tō)
chegou ao Japão.
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Tōshōdai-ji

Taihō–Ritsuryō (Código de Taihō)
Imitando o sistema legal da China (Tō), foram estabelecidas leis minuciosas para controlar todo o
país. O estado governado com base no sistema de leis (ritsuryō) passou a ser chamado de
ritsuryō-kokka (estado de ritsuryō).
Kōchi-kōmin (terra pública e povo público)
Foi proibído possuir terras privadas (shiyū-chi) e pessoas escravizadas (shiyū-min) para que o estado
apropriasse.
Handen-Shūju-Hō
Foi distribuída uma parcela de terra agrícola (kubunden) a todos os homens registrados no censo
com mais de seis anos de idade. Ao morrer, a terra repartida retornava ao estado. Os que receberam
kubunden tinham que pagar impostos: so (arroz), chō (seda, fio, mawata e produtos locais) e yō
(tecido).
Konden-Einen-Shizai-Hō
Por causa da falta de kubunden, permitiram privatizar terras novamente demarcadas. Por isso os
nobres, templos e gunji (funcionários locais) demarcaram terras incultivadas com mão-de-obra
camponesa e aumentaram suas terras privadas.
Tenpyō bunka (cultura Tenpyō)
A cultura Tenpyō nasceu sob a influência do budismo e da China (Tō) e floresceu mais durante o reinado
do tennō Shōmu. Em cada província foi construído um templo Kokubun-ji para proteger o estado com o
poder do budismo. Na capital (Nara) fundou-se o templo Tōdai-ji. (foto: o templo Todai-ji)

Shōsō-in (Nara: templo Tōdai-ji)
Shōsō-in é um armazém onde se guardam as coisas valiosas que os kentōshi trouxeram da China (Tō).

（fotos: tesouros do Shōsō-in）
Ganjin (Jianzhen)
Ganjin era um sacerdote budista que veio da China (Tō). Fundou o templo Tōshōdai-ji e se dedicou à
divulgação do budismo.
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Resumo
１．O país foi governado baseado em leis (ritsuryō).
◇ Imitando o sistema legal da China (Tō), foi estabelecido o Código de Taihō (Taihō-ritsuryō).
◇ Sob o sistema de kōchi-kōmin (terra pública e povo público), foi repartida a kubunden (terra agrícola)
entre as pessoas de acordo com a Handen-shūju-hō.
◇ As pessoas pagaram impostos (so, chō e yō) ao estado.
Os homens de maioridade prestaram o serviço militar e alguns foram enviados ao norte de Kyūshū.
Estes foram chamados de sakimori (defensor da fronteira)
２．Imitando a cidade de Chōan da China (Tō), foi fundada a capital Heijō-kyō. Foi cunhada a moeda
chamada wadō-kaichin, usada nos mercados (ichi).
３．Foi se desgastando o sistema de kōchi-kōmin.
◇ Por causa da falta de kubunden, permitiram o uso perpétuo de terras novamente demarcadas.
(Konden-Einen-Shizai-Hō)
◇ Começaram a aparecer terras privadas (shiyū-chi).
４．O tennō Shōmu construiu os templos Kokubun-ji e Kokubun-niji em cada província e tentou proteger o
país através do poder do budismo. Assim o budismo floresceu muito.
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(7) Período Heian (794 – 1192)
※negrito em preto: ano importante, negrito em vermelho: ano de suma importância
Ano e
século

Política e economia

Cultura e vida

Referências

７９４ Foi estabelecida a capital em ＝a cultura Kokufū＝
Quioto (Heian-kyō).
８９４ Deixaram de enviar missões

kana-moji (caracteres kana)

Genji Monogatari Emaki (rolo

“Genji Monogatari (Conto

de pintura do Conto de Genji)

diplomáticas à China

de Genji)” [Murasaki

(kentō-shi).

Shikibu]
“Makura no Sōshi”
[Sei Shōnagon]

９３５ Estourou a Rebelião de Taira
no Masakado (Taira no

“Kokin-Waka Shū (antologia

Masakado no Ran).

de Waka)” [Ki no Tsurayuki]
Shinden-zukuri (estilo
arquitetônico residencial)

１０１６ Fujiwara no Michinaga
tornou-se regente (sesshō) e

Byōdō-in Hōō-dō (Salão do

Byōdō-in Hōō-dō

Fénix do templo Byōdō-in)

o clã Fujiwara (Fujiwara-shi)
floresceu.
Chūson-ji Konjiki-dō (Salão
dourado do templo
Chūson-ji)
１０８６ O tennō retirado (Jōkō)
Shirakawa começou a
governar em lugar do tennō
(insei).
Murasaki Shikibu
１１５６ Estourou a Rebelião de Hōgen

Chūson-ji Konjiki-dō

(Hōgen no Ran).
１１５９ Estourou a Rebelião de Heiji
(Heiji no Ran).
１１６７ Taira no Kiyomori tornou-se

o budismo do período Heian

primeiro ministro (Dajō-Daijin).
Tendai-shū (escola budista
Tendai) [Saichō]
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１１８５ Desapareceu o clã Hei-shi.

（templo Enryaku-ji no
monte Hiei）
Shingon-shū

(escola

budista Shingon) [KūKai]
（templo Kongōbu-ji no
monte Kōya）
Budismo da terra pura
(Jōdo-shinkō)
A abolição de kentōshi
Deixaram de enviar missões diplomáticas à China (Tō) tanto pelo seu transtorno político como pelo perigo
da navegação. Assim floresceu a cultura Kokufū.
A aparição dos bushi (samurai)
Nasceu a classe dos bushi quando as famílias poderosas regionais se relacionavam com os funcionários
centrais. Os bushi demonstraram a sua força ao esmagar a Rebelião de Taira no Masakado e a de
Fujiwara no Sumitomo. Destacaram-se os dois grupos de bushi: Genji e Heishi.
Sekkan-seiji (governo de sesshō e kanpaku)
O clã Fujiwara (Fujiwara-shi) casou a filha com o tennō e conseguiu que o filho deste casamento
sucedesse ao trono. Tomou o poder real do governo assumindo o cargo de sesshō quando o tennō era
menor de idade, e o de kanpaku quando chegava à sua maioridade. Além do mais, conseguiu muitas
terras privadas (shōen). O Sekkan-seiji teve mais força nos tempos de Fujiwara no Michinaga e do seu
filho Yorimichi.
Insei (governo do tennō retirado)
Insei é um novo sistema de governo que o tennō retirado Shirakawa iniciou, utilizando-se dos clãs Genji e
Heishi. Depois de retirar-se, o tennō Shirakawa tornou-se jōkō (título do tennō retirado), mas continuava
mantendo o seu poder político controlando o poder de Sekkan-ke.
A luta entre Genji e Heishi
Genji e Heishi disputaram o poder político. Heishi dirigido por Taira no Kiyomori conseguiu derrotar Genji,
aumentando seu poder. Taira no Kiyomori foi o primeiro bushi que se tornou dajō-daijin (primeiro ministro).
Além do mais, reparou o porto de Hyōgo (atual cidade de Kobe) para promover o comércio com a China
(Sō)
Sō (China) e Kōrai (Coreia)
Na China a dinastia Tō desapareceu no início do século X e a dinastia Sō unificou a China.
Na península coreana nasceu Kōrai e este derrotou Shiragi.
China
Coreia

Tō
Shiragi

Sō

⇒
⇒

Kōrai
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Jōdo-shinkō (budismo da terra pura)
EM meados do século X a sociedade começou a desestabilizar-se. As pessoas pediram graças a
Amidabutsu (Buda Amida) cantando nenbutsu (orações budistas) e desejavam renascer no gokuraku-jōdo
(paraíso budista) depois da morte. Em muitos lugares foram construídas Amida-dō (capela dedicada a
Amidabutsu). Byōdō-in Hōō-dō (Amida-dō) é uma dessas capilas.

Resumo
１. O tennō Kanmu estabeleceu a capital em Quioto. Além do mais, enviou várias vezes exércitos à região
de Tōhoku para submeter os emishi (habitantes de Tōhoku) e estender o seu poder político.
２. Nasceram novas escolas budistas como Tendai-shū (Saichō), Shingon-shū (Kūkai), etc.
３. O clã Fujiwara tomou o poder no governo ocupando exclusivamente os cargos de sesshō e kanpaku. O
sekkan-seiji chegou ao ponto máximo nos tempos de Fujiwara no Michinaga e do seu filho Yorimichi.
Naquele tempo tornou-se popular a crença no budismo da terra pura (jōdo-shinkō) e se construiu
Byōdō-in Hōō-dō. A situação política nas regiões foi piorando porque muitos funcionários locais
(kokushi) pensavam apenas nos seus benefícios.
４. O tennō seguia mantendo o seu poder político mesmo depois de ter se retirado. Este sistema político
foi chamado de insei.
５. O clã Heishi venceu nas Rebelião de Hōgen e Heiji (Hōgen-Heiji no Ran) e começou a ter uma maior
influência na política. Taira no Kiyomori, líder do clã Heishi, chegou a ser dajō-daijin (primeiro ministro).
Mas o clã Heishi foi derrotado pelo clã Genji e foi desaparecendo.
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(8) Período Kamakura (1192 – 1333)
※negrito em preto: ano importante, negrito em vermelho: ano de suma importância
Ano e
século
１１９２

Política e economia

Cultura e vida

Referências

Minamoto no Yoritomo
tornou-se Seii-Taishōgun e
estabeleceu o governo
Kamakura (Kamakura Bakufu).
Minamoto no Yoritomo

novas esolas de budismo
Jōdo-shū〔Hōnen〕
Jōdo-shinshū〔Shinran〕
Ji-shū〔Ippen〕
Nichiren-shū〔Nichiren〕

１２１９

Zen-shū（que veio da China）

Estátua de Kongo

Rinzai-shū〔Eisai〕

Rikishi（templo

Sōdō-shū〔Dōgen〕

Tōdai-ji）

O clã Hōjō (Hōjō-shi) tomou o
poder depois da morte do Shōgun ＝a cultura Kamakura＝
do clã Genji (Genji).

“Heike Monogatari” (Conto dos
Heike)

１２２１

Estourou a Guerra de Jōkyū “Shin Kokin Wakashū” (nova
(Jōkyū no Ran).

antologia de Waka)
“Hōjōki”〔Kamono Chōmē〕

１２３２

Hōjō Yasutoki estabeleceu as

“Tsurezuregusa”

Leis para os bushi (Goseibai

〔Yoshida Kenkō〕

Shikimoku)

o templo Tōdai-ji (estátua de
Kongō Rikishi)
Unkei e Kaikei (escultores)

１２７４

O grande exército da China

Mōko Shūrai Ekotoba

(Gen) tentou invadir o Japão.

(rolo de pintura de

(Bun-ei no Eki)

invasões dos
mongóis)

１２８１

O exército de Gen tentou invadir
novamente. (Kōan no Eki)

Fubirai Han
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１２９７

Promulgaram a Lei de Perdão das
Dívidas (Tokusei-Rei).

１３３３

Desapareceu o governo
Kamakura (Kamakura Bakufu).

Shugo
Minamoto no Yoritomo estabeleceu um cargo chamado de shugo em cada província para as funções
militares, policiais, etc.
Jitō
Minamoto no Yoritomo estabeleceu um cargo chamado de jitō em terras privadas (shōen) e terras
públicas (kōryō) para arrecadar tributos, etc.
Shikken Seiji (governo dirigido por shikken)
Depois da morte do terceiro xogum Minamoto no Sanetomo, o clã Hōjō (Hōjō-shi) tomou o poder no
governo. A esposa de Minamoto no Yoritomo pertencia ao clã Hōjō e este dirigia o governo
estabelecendo o cargo de shikken (regente do xogum).
Jōkyū no Ran (Guerra de Jōkyū )
Em 1221 Gotoba jōkō (tennō retirado) sublevou-se para recuperar forças da corte do tennō (chōtei). Mas
foi derrotado pelo exército do governo Kamakura. Logo este estabeleceu um cargo oficial
(rokuhara-tandai) para vigiar a corte do tennō em Quioto.
Goseibai-Shikimoku (Leis para os bushi)
Em 1232 o shikken Hōjō Yasutoki redigiu goseibai-shikimoku para assinar as normas a goke-nin (vassalo
do xogum). Goseibai-shikimoku era um modelo das leis para os bushi durante muito tempo.
Genkō (invasões de Gen ao Japão)
Fubirai Han (imperador de Gen) tentou invadir o Japão duas vezes, mas não teve êxito (a batalha de
Bun-ei em 1274 e a batalha de Kōan em 1281, Bun-ei no eki e Kōan no eki, respetivamente).
Go-on e hōkō (graça e serviço)
xogum
lutar arriscando
a vida＝hōkō

dar feudo＝go-on
goke-nin

Xogum estava unido com goke-nin (vassalo do xogum) com base na relação entre senhor e vassalo. O
xogum protegia o feudo de goke-nin (go-on) e goke-nin lutava arriscando a sua vida (hōkō). Este sistema
social chama-se feudalismo (hōken-seido).
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Tokusei-Rei (Lei para dispensar a dívida)
Depois de Genkō (invasões de Gen), o governo Kamakura (Kamakura Bakufu) promulgou a Lei de
Perdão das Dívidas (Tokusei-Rei) que ordenava a anulação de dívidas para salvar goke-nin da pobreza.

Resumo
１．Depois da queda do clã Heishi, Minamoto no Yoritomo tomou o poder político. Ele criou dois cargos:
shugo e jitō. Tornou-se Seii-Taishōgun e estabeleceu o governo Kamakura (Kamakura Bakufu).
Xogum e goke-nin estavam unidos em base da relação de go-on e hōkō.
２．Depois da morte de Minamoto no Yoritomo, o clã Hōjō (Hōjō-shi) estabeleceu o sistema de shikken
(shikken seido) para sustentar o xogum.
◇Gotoba jōko organizou a Guerra de Jōkyū (Jōkyū no Ran) para recuperar o poder político que
estava em mãos do clã Hōjō (Hōjō-shi).
◇Estabeleceram goseibai-shikimoku (Leis para os bushi).
３．Houve duas guerras entre a China e o Japão (Genkō).
◇O gasto militar era tão grande que o governo Kamakura teve que enfrentar uma crise econômica.
◇Os bushi também sofriam com pobreza e quexavam-se do governo Kamakura. Por isso este
promulgou a Lei de Perdão das Dívidas (Tokusei-Rei).
４．Novas escolas budistas propagaram-se, nascendo a cultura Kamakura (a cultura dos nobres e a dos
bushi)
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(9) Período Muromachi (1335 – 1573)
※negrito em preto: ano importante, negrito em vermelho: ano de suma importância
Ano e
século

Política e economia

１３３４ Começou a restauração política
de Kenmu (Kenmu no shinsei)
１３３６ O tennō Godaigo trasladou-se para

Cultura e vida
＝a cutura Muromachi＝

Referências
Kinkaku

a cultura Kitayama
Kinkaku (pavilhão de ouro)

Yoshino e as duas cortes do norte e [Ashikaga Yoshimitsu]
do sul entraram em conflito
(Nanbokuchō).

a cultura Higashiyama
[Ashikaga Yoshimasa]

１３３８ Ashikaga Takauji iniciou o
governo Muromachi (Muromachi

Ginkaku

influência de Zen-shū
(escola budista Zen)

Bakufu).
Shoin zukuri (um estilo
arquitetônico de residência)
１３９２ Foram unificadas a corte do sul
(Nanchō) e a do norte (Hokuchō).

jardim de rocas (sekitei) do
templo Ryōan-ji
suibokuga [Sesshū]

shoin-zukuri

１３９７ Ashikaga Yoshimitsu construiu o
pavilhão de ouro (Kinkaku)
１４０４ Foi iniciado o comércio kangō
(kangō bōeki).
１４６７ Ocorreu a Guerra de Ōnin (Ōnin

nōgaku [Kan-ami, Ze-ami]

no Ran)
１４８９ Ashikaga Yoshimasa construiu o
pavilhão de prata (ginkaku)
１５４３ Foram introduzidas as armas de
fogo (teppō).

“Taiheiki”

Ryōan-ji sekitei

“Otogizōshi”

(jardim de rocas do

Renga
Chanoyu
Kyōgen

１５４９ Foi introduzido o cristianismo.
“Otogizōshi“ (histórias
１５７３ Desapareceu o governo Muromachi ilustradas) issunbōshi
(Muromachi Bakufu).
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templo Ryōan-ji)

Kenmu no Shinsei (Restauração Política de Kenmu)
Um ano depois da queda do governo Kamakura, o tennō Godaigo mudou o nome da era para Kenmu e
começou a governar em cooperação com os nobres. Disso os bushi queixaram-se disso, até que Ashikaga
Takauji e seus colegas se sublevaram. Esta renovação política terminou em dois anos.
Nanbokuchō no Nairan (Conflito interior das duas cortes do norte e do sul)
Enfrentaram-se a corte do sul dirigida pelo tennō Godaigo (nanchō) e a do norte dirigida por Ashikaga
Takauji (hokuchō). Este conflito durou cerca de sessenta anos e terminou na época de Ashikaga
Yoshimitsu.
Kangō Bōeki (Comércio entre o Japão e Min = Nichimin bōeki)
O terceiro xogum Ashikaga Yoshimitsu iniciou o comércio com a China (Min).
Utilizava-se o kangō (documento de identidade) para distinguir entre os barcos oficiais
de comércio e os de Wakō (piratas que atacavam barcos as costas da China e
Coreia).
Ōnin no Ran (Guerra Civil de Ōnin )
Em 1487 quando Ashikaga Yoshimasa era o oitavo xogum, havia uma discordia pela sucessão do xogum
entre o clã Hosokawa (Hosokawa-shi) e o clã Yamana (Yamana-shi). Este conflito provocou uma guerra civil
que envolveu muitos shugo-daimyō (governador das províncias). A guerra durou cerca de onze anos
principalmente em Quioto e logo foi estendendo-se por todo o país. Assim se iniciou Sengoku-jidai (período
da guerra civil) e foi delilitando-se o poder do governo Muromachi.
Chūkē bōeki (comércio intermediário)
No início do século XV foi formado o reino de Ryūkyū (Ryūkyū ōkoku), situado na atual prefeitura de
Okinawa. Este fomentou o comércio com os países da Ásia do oeste e serviu para ligar a China, a Coreia, o
Japão e a Ásia do oeste. Um comércio exterior como este chama-se chūkē bōeki (comércio intermediário).
Teppō denrai (chegada das armas de fogo)
O arcabuz (teppō) que os portugueses trouxeram divulgou-se muito rapidamente por todo o país já que o
Japão estava em guerra civil (período Sengoku). A difusão do arcabuz alterou a forma dos combates e
acelerou a unificação nacional
Kirisuto-kyō denrai (chegada do cristianismo)
Francisco Xavier (Zabieru) introduziu o cristianismo ao Japão. Ele veio a difundir o cristianismo na Ásia para
recuperar as forças católicas..
Nanban bōeki (comércio Nanban)
Nanban bōeki significa o comércio desta época com os portugueses ou os espanhóis. Exportavam-se prata
e cobre enquanto se importavam sedas cruas, armas de fogo, pólvora e especiarias.
.
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Resumo
１．Com a queda do governo Kamakura iniciou o governo dirigido pelo tennō (Kenmu no shinsei).
◇ O novo governo perdeu força alguns anos depois já que os bushi se queixavam muito da política
que favorecia os nobres (kuge). Surgiu o conflito das duas cortes do norte e do sul (Nanbokuchō).
◇ Quando Ashikaga Yoshimasa era o oitavo xogum, foram unificadas as duas cortes.
２．Ashikaga Takauji tornou-se Seii-Taishōgun e estabeleceu o governo Muromachi (Muromachi Bakufu).
３．O terceiro xogum Yoshimitsu iniciou Kangō-bōeki ou Nichimin-bōeki (comércio entre o Japão e Min) e
contribuiu para desenvolvimento das indústrias em muitas regiões.
４．A Guerra Civil de Ōnin (Ōnin no Ran) estourou devido ao conflito entre os daimyō (governadores das
regiões) e a discordia pela sucessão do xogum. A guerra foi estendendo-se por todo o país.
５．Desde que começou a Ōnin no Ran, a tendência de gekokujō tornou-se comum e apareceram os
sengoku-daimyō nas províncias. Gekokujō significa que um vassalo trai o seu senhor para suplantá-lo.
６．Os europeus chegaram ao Japão e introduziram as armas de fogo (teppō) e o cristianismo (kirisuto-kyo).
O comércio com os portugueses e os espanhóis (nanban bōeki) desenvolveu-se e trouxe consigo a
cultura Nanban (nanban bunka). Em relação à cultura Nanban, veja no período Azuchi-Momoyama.
７．No período Muromachi havia duas culturas: a cultura Kitayama (Kinkaku-ji e nō) que nasceu da fusão da
cultura dos nobres (kuge) e a de bushi e a cultura Higashiyama (Ginkaku-ji e suibokuga), simples mas
elegante.
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(10) Período Azuchi-Momoyama (1573 – 1603)
※negrito em preto: ano importante, negrito em vermelho: ano de suma importância
Ano e
Política e economía
século
１５７７ Oda Nobunaga promulgou a
ordem para o mercado livre

Cultura e vida

Referências

=a cultura Nanban=
・pão e kasutera (castella)

(Rakuichi Rakuza Rei) na
cidade de Azuchi.

・tabaco e botão
・carta e medicina (igaku)

１５８２ Oda Nobunaga foi
assassinado no incidente do

kasutera

・astronomia (tenmon gaku)
・navegação (kōkai jutsu)

templo Honnō ji (Honnō- ji no
Hen).
=a cultura Azuchi-Momoyama=
carta
A arquitetura de castelos
representa esta cultura.
Castelo de Azuchi
Oda Nobunaga

[residência de Nobunaga]
Castelo de Osaka
[residência de Hideyoshi]
Castelo de Himeji
(Patrimônio da Humanidade)

１５８２ Toyotomi Hideyoshi realizou a
medição de terras agrícolas

Jurakudai

castelo de Himeji

(residência de Hideyoshi)

(kenchi).
１５８８ Toyotomi Hideyoshi ordenou
a proibição de porte de armas

byōbu-e (biombo) e fusuma-e
[Kanō Eitoku e Kanō Sanraku]

(katanagari).
１５９０ Toyotomi Hideyoshi
unificou todo o país.

aperfeiçoamento da cerimônia
do chá (chanoyu) [Sen no Rikyū]
Chanoyu
(cerimônia do chá)
jōruri (shamisen)

１５９２ Toyotomi Hideyoshi enviou
um exército à Coreia.

kabuki odori
〔Izumo no Okuni〕

(Bunroku-Keichō no Eki)
１５９８ Toyotomi Hideyoshi morre.

Kabuki
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Toyotomi Hideyoshi
１６００ Estourou a Batalha de
Sekigahara (Sekigahara no
Tatakai).
[Tokugawa Ieyasu contra
Ishida Mitsunari]
Rakuichi Rakuza (mercado livre)
Foi uma política promovida por Oda Nobunaga. Ele ordenou abolir os impostos nos mercados e aduanas
(sekisho) para fomentar o comércio e a indústria. A eliminação de aduanas também serviu para liberar o
transporte.
Taikō Kenchi (medição de terras agrícolas)
Foi uma política realizada por Toyotomi Hideyoshi para arrecadar impostos (nengu) sem falta.
Unificaram os padrões de medidas. Levou-se a cabo a medição de terras agrícolas em todo o país.
Assinalava-se a produção prevista de arroz em unidades de koku. Um koku equivalia a cento e cinquenta
kilogramas de arroz.
Por meio de Taikō kenchi, os nobres, os templos e os camponeses poderosos perderam o direito às terras.
Por outro lado os camponeses que cultivavam terras adquiriram as propriedades.
Katanagari (proibição de porte de armas)
Foi uma política promovida por Toyotomi Hideyoshi para prevenir as revoltas camponesas (ikki) que
ocorriam em muitos lugares. Deles tiraram armas para dividir com clareza os bushi dos camponeses.
Heinō Bunri (separação dos bushi e dos camponeses)
Por meio das políticas Taikō Kenchi e Katana gari dividiram com clareza as classes de bushi e as de
camponeses.
Chōsen Shuppei (envio de exército à Coreia)
Toyotomi Hideyoshi enviou exércitos duas vezes à Coreia (Chōsen) para conquistar a China (Min) porque
tinha que passar pela Coreia para chegar à China. Aí enfrentou a forte resistência e Hideyoshi morreu
doente. Assim o exército japonês se retirou da Coreia.
Sekigahara no Tatakai (Batalha de Sekigahara )
Depois da morte de Toyotomi Hideyoshi, havia dois grupos que se enfrentavam: o grupo que apoiava
Tokugawa Ieyasu e o outro que se opunha. O número total de soldados de ambos grupos que se reuniram
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em Sekigahara (atual provícia de Gifu), chegou a cento e sessenta mil. Foi uma batalha decisiva vencida
por Tokugawa Ieyasu.

Resumo
１．Oda Nobunaga derrotou o governo Muromachi (Muromachi Bakufu). Oda Nobunaga introduziu o
sistema de mercado livre (Rakuichi Rakuza) no castelo de Azuchi.
２．Depois da morte de Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi unificou todo o país.
◇ Toyotomi Hideyoshi realizou Taikō Kenchi e Katanagari para acabar com a antiga estrutura social.
(Heinō Bunri)
◇ Toyotomi Hideyoshi pretendia conquistar a China (Min) e atacou duas vezes a Coreia (Chōsen),
mas não teve êxito.
３．Floresceu a cultura Momoyama pomposa e grandiosa que refletia o espírito dos grandes comerciantes e
dos daimyō que conseguiram passar da classe baixa à alta. Além disso, neste período se via a
influência da cultura europeia (Nanban bunka) devido ao comércio com os europeus (Nanban bōeki).

26

(11) Peródo Edo (1603 – 1868)
※negrito em preto: ano importante, negrito em vermelho: ano suma importântancia
Ano e
Política e economia
Cultura e vida
Referências
século
１６０３

Tokugawa Ieyasu estabeleceu
o governo Edo (Edo Bakufu)

Tokugawa Ieyasu
１６１５ Desapareceu o clã Toyotomi
Ningyō jōruri (teatro de

(Toyotomi-shi).

marionetes)
Estabeleceram as regras para os
bushi (Buke Shohatto).
１６３５ Estabeleceram o serviço
alternado (Sankin Kōtai).
１６３７ Ocorreu a sublevação de
Shimabara-Amakusa
(Shimabara-Amakusa no Ikki)
１６３９ Proibiram a entrada dos barcos ＝a cultura Genroku＝
portugueses no Japão.

a cultura Chōnin

(estabelecimento da política

(habitantes da cidade) que

sakoku)

floresceu principalmente

quadro de Okuno
Hosomichi

em Kamigata (Osaka e
Quioto).
[Chikamatsu Monzaemon]
１６４９ Promulgaram a Lei de Keian

Ningyō jōruri

para os Camponeses. (Keian
no Ofuregaki).
quadro da grande fome de
１６８７ Promulgaram a Lei de Piedade
aos Seres Vivos (Shōrui awaremi

[Ihara Saikaku]
Ukiyo zōshi

no rei).
１７０９ Arai Hakuseki levou a cabo as
reformas políticas (Shōtoku no ji).

〔Matsuo Bashō〕
Haikai
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Tenmei

“Okuno-hosomichi”
１７１６

Tokugawa Yoshimune levou a

Kabuki era muito popular.

cabo as reformas políticas
(Kyōhō no kaikaku).
１７７２ Tanuma Okitsugu tornou-se Rōjū. Surgiram Rangaku e
Kokugaku.
１７８２ Ocorreu a grande fome de
Tenmei (Tenmei no dai kikin).
１７８７ Matsudaira Sadanobu levou a
cabo as reformas políticas

〔Sugita Genpaku〕
”Kaitai shinshō”（1774）
〔Motoori Norinaga〕
”Kojiki den”（1798）

(Kansei no kaikaku).
início do

Floresceu a cultura Kasei (Kasei

quadro de Katsushika
Hokusai

＝a cultura Kasei＝

século XIX bunka).
a cultura chōnin que
floresceu principalmente
em Edo
Ukiyoe
１８２５ Promulgou a lei para expulsar
os barcos estrangeiros
(Gaikokusen uchiharai rei).

〔Kitagawa Utamaro〕

quadro de Andō Hiroshige

bijinga
〔Katsushika Hokusai〕
Fūkeiga

１８３３ Ocorreu a grande fome de Tenpō
(Tenpō no dai kikin).
１８３７ Ocorreu a rebelião de Ōshio
Heihachirō (Ōshio Heihachirō

〔Andō Hiroshige〕Fūkeiga
literatura
〔Juppensha Ikku〕“Tōkai
dōchū hizakurige”
estátua de Tōkai dōchū

no ran).
〔Takizawa Bakin〕
”Nansō satomi
hakkenden”
１８４１ Mizuno Tadakuni levou a cabo
as reformas políticas (Tenpō
no kaikaku).

〔Kobayashi Issa〕
（haiku）
〔Yosa Buson〕
（haiku）

１８５３ Perry chegou a Uraga

Kobayashi Issa
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hizakurige

Nansō Satomi hakkenden

１８５４ Assinaram o Tratado de
Amizade Nipo-Norteamericano
(Nichibei washin jōyaku)
１８５８ Assinaram o Tradato de
Amizade e Comércio
Nipo-Norteamericano (Nichibei
shūkō tsūshō jōyaku)
１８５９ Ocorreu o expurgo de Ansei
(Ansei no taigoku).
１８６３ Estourou a Guerra

haiku escrito por Yosa
Buson

Anglo-Satsuma (Satsuei Sensō).
１８６６ Foi formada a aliança SatsumaChōshū (Sacchō Dōmei).
１８６７ Tokugawa Yoshinobu devolveu
o poder político ao tennō
(Taisei Hōkan) e desapareceu o
governo Edo (Edo Bakufu).

Buke shohatto
Foi uma série de regras estabelecidas pelo governo Edo para controlar os daimyō. Os daimyō não
podiam contrair casamento entre si nem construir um castelo novo sem a permissão do governo. .
Sankin kōtai
Foi uma regra estabelecida pelo terceiro xogum Tokugawa Iemitsu. Sankin significa que os daimyō
devem ir a Edo para servir ao xogum e kōtai significa que retornam ao seu respetivo feudo (han) para
governar. Sankin kotai implicava um importante gasto e os daimyō sofriam dificuldades financeiras. O
governo Tokugawa (Tokugawa Bakufu) tentou enfraquecê-los com gastos excessivos.
Shimabara-Amakusa Ikki (Rebelião de Shimabara-Amakusa)
Foi uma rebelião organizada principalmente pelos camponeses da atual província de Nagasaki. Os
camponeses cristãos sublevaram-se contra o governo Edo que proibia o cristianismo. Seu líder foi um
rapaz chamado Amakusa Shirō Tokisada.
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Sakoku (isolamento nacional)
Foi uma política exterior do governo Edo que proibiu as pessoas de irem ao estrangeiro e que não
mantivesse relações diplomáticas ou comerciais com os países estrangeiros exceto com a Holanda e a
China. Além do mais, permitiu comercializar somente numa ilha artificial chamada Dejima.
Keian no ofuregaki
Foi uma lei emitida pelo governo Edo para exortar os camponeses a dedicarem-se com entusiasmo aos
trabalhos agrícolas sem levar uma vida luxosa.
Shōrui awaremi no rei
Foi uma lei estabelecida pelo quinto xogum Tokugawa Tsunayoshi para proibir matar todos os seres
vivos.
Shōtoku no ji
Foi a reforma política realizada por Arai Hakuseki para recuperar-se do fracaso do quinto xogum
Tsunayoshi, o qual tentava superar a dificuldade financiera mediante o aumento da emissão de moeda. Arai
Hakuseki fez esforços para recuperar o valor de moeda e controlar o gasto.
Kyōhō no kaikaku (reforma de Kyōho)
Foi a reforma política realizada pelo oitavo xogum Tokugawa Yoshimune para reconstruir o governo
debilitado.
Kansei no kaikaku (reforma de Kansei)
Matsudaira Sadanobu tentou realizar uma reforma política como a de Tokugawa Yoshimune, mas não
teve êxito.
Gaikokusen uchiharai rei
Foi uma lei estabelecida pelo governo Edo para afastar com disparos de canhões os barcos estrangeiros
que se aproximavam da costa japonesa.
Tenpō no daikikin (grande fome de Tenpō)
Foi a grande fome que ocorreu de 1833 a 1839. Como as medidas tomadas pelo governo Edo não eram
suficientes, morreram muitas pessoas e ocorreram revoltas em muitos lugares.
Ōshio Heihachirō no ran (rebelião de Ōshio Heihachirō).
Foi a rebelião organizada por Ōshio Heihachirō para salvar os camponeses que estavam em dificuldades
tanto pelo desastre de tufões como pela má colheita de arroz. A rebelião surpreendeu muito o governo Edo,
pois o líder era um ex-funcionário do governo.
Tenpō no kaikaku (reforma de Tenpō)
Foi a reforma realizada por Mizuno Tadakuni para reconstruir o governo. Mas nem esta refoma teve êxito
como a de Kansei. A reforma de Kyōhō, a de Kansei e a de Tenpō são chamadas em conjunto de Edo no
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sandai kaikaku (três maiores reformas do período Edo).
Perry no raikō / Kurofune raikō (chegada de Perry)
Em 1853 o norte-americano Perry chegou ao porto de Uraga. O governo dos Estados Unidos exigiu ao
Japão que abrisse os portos aos países estrangieros, visto que precisava de locais de escala no Oceano
Pacífico para a pesca de baleias e o comércio exterior.
Nichibei washin jōyaku (Tratado de Amizade Nipo-Norteamericano)
Foi o tratado que o governo Edo concluiu com os Estados Unidos no ano seguinte da chegada de Perry.
O governo Edo abriu os portos de Shimoda e Hakodate. Além do mais, prometeu abastecer os barcos
noite-americanos com combustível e alimentos. Desta forma terminou o isolamento nacional (sakoku) que
durou mais de 200 anos.
Nichibei shūkō tsūshō jōyaku (Tratado de Amizade e Comércio Nipo-Norteamericano)
Foi o tratado que o tairō (cargo governamental mais alto) Ii Naosuke concluiu com o norte-americano
Harris. O Japão prometeu fazer amizade e comércio com os Estados Unidos. Mas era um tratado desigual,
pois não permitia julgar um norte-americano que comete um crime de acordo com as leis japonesas nem
impor impostos de maneira autônoma às importações.
Ansei no taigoku (expurgo de Ansei)
As pessoas protestaram contra Ii Naosuke depois da abertura, alegando que a conclusão do tratado era
um fracasso. Sonnō jōi undō (movimento para expulsar os estrangeiros e restaurar o país dirigido pelo
tennō) ganhava cada vez mais força. Ii Naosuke reprimiu muitos protestantes e os encarcerou para
controlar o movimento (Ansei no taigoku). Os participantes do Sonnō jōi undō revoltaram-se e causaram o
incidente de Sakuradamongai (Sakurada-mon gai no hen).
Satsuei sensō (guerra Anglo-Satsuma)
Numa povoação chamada Namamugui de Yokohama, alguns bushi do clã Satsuma (atual província de
Kagoshima) feriram e mataram alguns ingleses. A Inglaterra revoltou-se e exigiu ao clã Satsuma que
pedisse perdão. No entanto o clã Satsuma recusou-o e atacou os barcos ingleses. A Inglaterra também
reagiu contra o clã Satsuma. Este foi derrotado de uma maneira contundente.
Sacchō dōmei (aliança Satsuma-Chōshū)
Foi a aliança entre os clãs Satsuma e Chōshū (atual província de Yamaguchi) que tinham perdido a guerra
contra as forças estrangeiras. Perceberam bem que não eram capazes de expulsar os estrangeiros. Assim,
pensaram em lutar juntos contra o governo Edo para formar um novo governo.

Taisei hōkan (devolução de poder político ao tennō)
O 15º xogum Tokugawa Yoshinobu devolveu o poder político a Chōtē (corte imperial). Desta forma,
terminou a época dos bushi que durava uns 700 anos desde que o período Kamakura teve início.
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Resumo

★ O estabelecimento do governo Edo e o isolamento nacional (Sakoku)
１．Tokugawa Ieyasu ganhou na batalha de Sekigahara (Sekigahara no tatakai). Depois tornou-se o Seii
taishōgun e estabeleceu o governo Edo (Edo Bakufu).
２．Estabeleceram buke shohatto (regras para os bushi) e controlaram os daimyō por meio de sankin kōtai
(serviço alternado).
３．Depois da rebelião de Shimabara-Amakusa (Shimabara-Amakusa Ikki), proibiram a entrada dos barcos
portugueses no Japão e assim se completou a política de sakoku (isolamento nacional). Só permitiam
que a China (Shin) e a Holanda comercializassem em Dejima de Nagasaki.

★ As reformas políticas do governo Edo→a reforma de Kyōhō (Kyōhō no kaikaku), a de Kansei (Kansei
no kaikaku) e a de Tenpō (Tenpō no kaikaku) são chamadas, em conjunto, de Edo no sandai kaikaku (três
maiores refomas do período Edo).
１．A reforma política Shōtoku no ji foi realizada por Arai Hakuseki.
２．A reforma de Kyōhō (Kyōhō no kaikaku) foi realizada por Tokugawa Yoshimune.
３．A política de Tanuma Okitsugu.
４．A reforma de Kansei (Kansei no kaikaku) foi realizada por Matsudaira Sadanobu.
５．A reforma de Tenpō (Tenpō no kaikaku) foi realizada por Mizuno Tadakuni.

★ A abertura do Japão e a queda do governo Edo
１．O norte-americano Perry chegou ao Japão. No ano seguinte concluiram o Tratado de Amizade
Nipo-Norteamericano (Nichibei washin jōyaku) e o governo Edo abriu os portos de Shimoda e
Hakodate.
２．Ii Naosuke concluiu o Tratado de Amizade e Comércio Nipo-Norteamericano (Nichibei shūkō tsūshō
jōyaku).

Foi um tratado desigual que não reconhecia a jurisdição consular (ryōji saiban ken) e nem

permitia a autonomia do direitos aduaneiros (kanzei jishuken).
３．A Aliança Satsuma-Chōshū (Sacchō dōmei) conseguiu reunir forças para derrotar o governo Edo. Este
devolveu o poder político ao tennō e desapareceu.

★ O desenvolvimento da cultura
１．A cultura Genroku teve um caráter popular (chōnin bunka) que floresceu principalmente em Kamigata
(Quioto e Osaka)
A cultura Kasei teve um caráter popular que amadureceu principalmente em Edo.
２．Foram desenvolvidos os estudos do neo-confucianismo (shushi gaku), estudos nacionais (koku gaku:
Motoori Norinaga) e estudos holandeses (ran gaku: Sugita Genpaku).
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(12) Era Meiji (1868 – 1912)

※negrito em preto: ano importante, negrito em vermelho: ano de suma importância
Ano e
século
１８６８

Política e economia

Cultura e vida

■ Estourou a Guerra de Boshin

Fundaram

(Boshin sensō)

Gijuku.

a

Academia

Referências
Keiō

（1868）
■ Promulgaram os cinco
artigos para a linha principal do
governo Meiji (Gokajō no
goseimon).
■ Edo mudou o seu nome para
Tóquio.
１８６９

■

Ocorreu a devolução dos

feudos e dos direitos do povo ao
tennō (Hanseki hōkan).
１８７１

■ Realizaram a abolição de
Han e o estabelecimento de
Ken (Haihan chiken).
■ A missão liderada por Iwakura
Tomomi visitou a Europa e os
Estados Unidos.

１８７２

(bunmei kaika).

■ Estabeleceram o novo sistema A ferrovia começou a ligar entre
escolar.

１８７３

Foi Iniciada a ocidentalização

Shinbashi e Tóquio.（1872）

■ Promulgaram a lei do serviço
militar obrigatório. (chōhei rei)
■ Realizaram a reforma do
sistema de taxas sobre a terra
(chiso kaisei)

１８７４

■ Itagaki Taisuke e outros
apresentaram a solicitação
para estabelecer a Câmara dos
deputados eleitos pelo povo)
Minsengiin setsuritsu no
kenpakusho.
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１８７７

１８８１

１８８５

■ Estourou a Guerra de Seinan

Fukuzawa Yukichi

(Seinan sensō)

“Gakumon no susume”

Saigō Takamori.

（1882）

■ O governo prometeu abrir a

Foi construído Rokumei kan

Dieta.

（1833）

Estabeleceram o sistema de
gabinete e Itō Hirobumi tornou-se
o primeiro ministro (naikaku
sōridaijin).
Itō Hirobumi
A linha principal de Tōkaidō

Mori Ōgai

(Tōkaido honsen) completou-se.
（1899）

＝a cultura do período Meiji＝
１８８９

■ Promulgaram a Constituição

Literatura

do Império do Japão (Dainihon

〔Tsubouchi Shōyō〕“Shōsetsu

teikoku kenpō).

Shinzui”
〔Futabatei Shimei〕
"Ukigumo (nuvens flutuantes)”

１８９０

■Celebraram a primeira Dieta
Imperial (Teikoku gikai).

〔Mori Ōgai〕
“Maihime (dançarina)”
〔Higuchi Ichiyō〕“Takekurabe”
〔Natsume Soseki〕
“Wagahai wa nekodearu (Sou um
gato)

１８９４

■ Conseguiram revisar o tratado

〔Yosano Akiko〕poeta

com a Inglaterra.
As ciências naturais
〔Kitasato Shibasaburō〕Estudos
sobre o tétano (hashōfū)
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Higuchi Ichiyō

〔Shiga Kiyoshi〕
■ Estourou a Guerra
Sino-Janponesa (Nisshin sensō).

descobrimento

da

Shigella Natsume Soseki

(sekiri kin)
〔Noguchi Hideyo〕
Estudos sobre a febre amarela
(Ōnetsu-byō)
１８９５

■ Assinaram o Tratado de

belas artes

Shimonoseki (Shimonoseki

〔Okakura Tenshin〕

jōyaku).

〔Yokoyama Taikan〕

■ Ocorreu a intervenção tripla.

música

(Sangoku kanshō)
１９０１

■ A metalúrgica Yawata (Yawata

〔Taki Rentarō〕

Noguchi Hideyo

seitetsusho) iniciou a produção.
１９０２

Assinaram a aliança entre o
Japão e a Inglaterra (Nichiei
dōmei).

１９０４

■ Estourou a Guerra
Russo-Japonesa (Nichiro sensō).

１９１０

■ O Japão anexou a Coréia.

１９１１

■ Komura Jutarō e outros
conseguiram revisar os tratados
desiguais com vários países para
o ano 1911.

Boshin sensō (Guerra de Boshin)
Foi a guerra entre o exército do antigo governo (bakufu) e o do novo governo depois da devolução do
poder político ao tennō (taisei hōkan). Venceu o exército do novo governo usando novas armas de fogo.
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Gokajō no goseimon (cinco artigos da linha principal do governo Meiji)
Foi um documento emitido pelo tennō que assinalava como se construiria novo país no governo Meiji.
Hanseki hōkan (devolução dos feudos e povo ao tennō)
Para construir um país centralizado, o governo obrigou os daimyō a devolver suas terras e transferir os
direitos do povo ao tennō.
Haihan chiken (abolição de Han e estabelecimento de Ken)
Os daimyō devolveram suas terras e transferiram os direitos do povo ao tennō (hanseki hōkan). Mas os
daimyō continuavam governando seus feudos (han). O governo o aboliu e enviou governadores (kenrei =
chiji) a feudos para que estivessem sob seu controle.
Gakkō seido (sistema escolar)
Obrigaram todas as crianças com mais de 6 anos de idade a frequentar a escola.
Chōhei rei. (lei para o serviço militar obrigatório)
Para formar um exército moderno, obrigaram os homens com mais de 20 anos de idade a ser soldados.
Chiso kaisei (reforma do sistema de taxas sobre a terra)
Para assegurar o ingresso governamental independentemente da boa ou má colheita de arroz, o
governo obrigou os proprietários de terra a pagarem um imposto de três por cento sobre o valor da terra.
Minsengiin setsuritsu no kenpakusho
Itagaki Taisuke exigiu que a Dieta se compusesse dos deputados eleitos pelo povo. Logo converteu-se
em movimento nacional jiyū minken undō (movimento da Liberdade e dos Direitos Civis).
Seinan sensō (a guerra de Seinan)
Saigō Takamori rebelou-se na sua terra natal Kagoshima, apoiado pelos que se queixavam das políticas
do governo.
Dainihon teikoku kenpō (Constituição do Império do Japão).
Redige-se a constituição imitando a da Alemanha onde o poder do rei (tennō no Japão) era muito amplo.
Além do mais, publicaram-na na forma da constituição conferida pelo tennō ao povo.
Teikoku gikai (Dieta Imperial)
Teikoku gikai consistia nas duas câmaras: a Câmara Kizoku-in formada pelos nobres (kōzoku e kazoku)
e a Câmara Shūgi-in pelos deputados eleitos nas eleições. O direito a votar nas eleições dos deputados
limitou-se aos homens de mais de 25 anos de idade que pagavam muitos impostos. Por essa razão os que
podiam votar eram muito poucos. Não havia eleições dos membros da Câmara Kizoku-in porque foram
designados pelo tennō.
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Nisshin sensō (Guerra Sino-Japonesa).
Foi a guerra entre o Japão e a China (Shin) pelo domínio da Coreia. A invasão japonesa, a queixa contra
os funcionários japoneses e a má colheita provocaram a rebelião dos camponeses coreanos (Kōgo nōmin
sensō) e estourou a Guerra Sino-Japonesa (Nisshin sensō).
Shimonoseki jōyaku (Tratado de Shimonoseki).
Foi o tratado concluído entre a China (Shin) e o Japão depois da Guerra Sino-Japonesa (Nisshin sensō).
A China (Shin) prometeu ao Japão as três coisas:
1. Reconhecer a independência da Coreia
2. Ceder a península de Ryōtō (Ryōtō hantō) e a ilha de Taiwan (Taiwan) ao Japão
3. Pagar uma indenização de 200 milhões de ryō (na época equivalia a 310 milhões de ienes)
Sangoku kanshō (Intervenção Tripla)
A Rússia, a Alemanha e a França exigiram ao Japão que devolvesse a península de Ryōtō (Ryōtō hantō)
que a China (Shin) tinha cedido quando perdeu na guerra.
Yawata seitetsusho (Metalúrgica Yawata)
Foi construída com uma parte da indenização da Guerra Sino-Japonesa. Contribuiu para o
desenvolvimento da indústria moderna no Japão.
Nichiei dōmei (Aliança Anglo-Japonesa)
Para enfrentar a Rússia, um país muito forte, o Japão concluiu a aliança com a Inglaterra que
considerava também a Rússia como inimiga.
Nichiro sensō (Guerra Russo-Japonesa)
Estourou uma guerra entre o Japão e a Rússia pelo domínio de Manshukuo (Manshū koku). Era uma
guerra tão longa que ambos países já não podiam continuar lutando e assinaram o Tratado de Portsmouth
(Pōtsumasu jōyaku).
Pōtsumasu jōyaku (Tratado de Portsmouth)
Foi o tratado concluído entre o Japão e a Rússia depois da Guerra Russo-japonesa (Nichi-Ro sensō).
A Rússia prometeu ao Japão:
1. Reconhecer a vantagem do Japão sobre a Coreia
2. Ceder o direito de arrendar a península de Ryōtō com as cidades de Ryojun e Dairen
3. Ceder o direito a construir a rede ferroviária na Manchúria do sul
4. Ceder Karafuto que ficava na parte sul a partir de cinquenta graus em latitude norte
5. Reconhecer o direito de pesca no mar de Ojotsk (Ohōtsuku) e o de Bering (Bēringu).
Kankoku heigō (anexão da Coreia)
O Japão colonizou a Coreia e estabeleceu a direção do governador geral da Coreia (Chōsen sōtoku-fu).
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Resumo
★A Restauração Meiji e a Constituição do Império do Japão
１. O novo governo estabeleceu o sistema centralizado (chūōshuken-taisei) por gokajō no goseimon e
Hanseki hōkan. Logo realizou haihan chiken e enviou governadores para que os daimyō não se
encarregassem da política regional.
２. Promulgou a lei para o serviço militar obrigatório destinada ao enriquecimento do país reforçando o
poder militar (fukoku kyōhei) e construiu fábricas estatais de modelos em muitos lugares para o fomento
e o desenvolvimento das indústrias (shokusan kōgyō).
３．Rebelaram-se os shizoku (samurais e nobres de classe inferior) descontentes com o governo. A Guerra
de Seinan foi a de maior escala.
４．Em 1874 Itagaki Taisuke apresentou uma petição pedindo o estabelecimento de uma Dieta composta
pelos deputados eleitos pelo povo (minsengiin setsuritsu no kenpakusho) e promoveu o movimento da
Liberdade

dos Direitos Civis (Jiyū minken undō). Este movimento permitiu que muitas pessoas

fizessem parte da política.
５．Deram a conhecer amplamente a Constituição do Império do Japão tomando como modelo a da
Alemanha, que era conveniente para formar um país dirigido pelo tennō.
６．Celebrou-se a Dieta Imperial (Teikoku gikai). Adaptaram o sistema bicameral que consistia em Pares
designados pelo tennō e a de Representantes eleitos por eleições.
★ As atividades diante os países estrangeiros e desenvolvimento das indústrias e a cultura
１．Em 1911 terminou a revisão dos tratados desiguais (1. abolição da jurisdição consular: 2. reivindicação
da autonomia do direito tarifário).
2．Com Kōgo nōmin sensō (sublevação dos camponeses coreanos), estourou a Guerra Sino-Japonesa
(Nisshin sensō). O Japão ganhou e concluiu o Tratado de Shimonoseki. Logo a França, a Alemanha e a
Rússia fizeram uma intervenção conjunta (Sangoku kanshō).
３．A Guerra Russo-Japonesa (Nichiro sensō) foi causada pelo enfrentamento de intereses entre o Japão e
a Rússia que avançavam na Manchúria (Manshū) e Coreia (Kankoku). O nordeste da China foi o
principal campo de batalha. Resultou que o Japão ganhou e concluiu o Tratado de Portsmouth
(Pōtsumasu jōyaku).
４．Em 1910 o Japão colonizou a Coreia (Kankoku heigō). Em 1911 estourou a Revolução de Shingai
(Shingai kakumei) na China e em 1912 nasceu a República da China (Chūka-Minkoku).
５． No campo industrial ocorreu a mudança da indústria leve para a pesada e em 1901 foi construída a
Metalúrgica Yawata.
６． No campo cultural foi estendendo-se o processo de ocidentalização (bunmei kaika)
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(13) Era Taishō (1912 – 1926)
※negrito em preto: ano importante, negrito em vermelho: ano de suma importância
Ano e
século
１９１４

Política e economia

Cultura e vida

■Estourou a Primeira Guerra
Mundial da qual o Japão fez

Referências

＝a cultura da era Taishō＝
literatura

parte.
Nasceram a escola literária

Shiga Naoya

Shirakaba (Shirakaba ha) e a
literatura proletária
(puroretaria bungaku).

１９１５

■ Apresentou

vinte e

〔Mushanokōji Saneatsu〕

Akutagawa

“Sua irmã”, ”Amizade”

Ryūnosuke

uma

exigências à China.

〔Shiga Naoya〕
“An-ya kōro (passo pela noite
escura”

１９１８

■Estourou a revolta pela falta

〔Akutagawa Ryūnosuke〕

de arroz (kome sōdō)

“Rashō

mon

(porta

Kawabata Yasunari
de

Rashō)”, ”Hana (nariz)”
■Hara Takashi formou o

〔Kawabata Yasunari〕

gabinete do partido (seitō

“Izu no odoriko (dançaria de

naikaku).

Izu)”, “Yukiguni (país de
neve)”

23 de julho

〔Kobayashi Takiji〕

o dia de kome sōdō

“Kani kōsen (barco de
caranguejo)”

１９１９

■Assinaram o Tratado de
Versalhes.

Foi iniciada a transmissão por
rádio.
（1925）

１９２０

■Foi fundada a Liga das Nações
(Kokusai Renmei).
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１９２３

■Ocorreu o grande Terremoto de
Kantō (Kantō daishinsai).
Difundiram-se os jornais, as
revistas semanais e gerais, o
cinema sonoro e o gramofone.
Jornal

１９２５

■Foi introduzido o sistema do
sufrágio universal (futsū
senkyo).
■Foi estabelecida a lei para a
manutenção da ordem pública
(chian iji hō).

Dai ichiji sekai taisen (Primeira Guerra Mundial)
A Primeira Guerra Mundial foi a luta coletiva entre os países que pretendiam obter colônias,
ameaçando-as com as forças militares. O grupo formado pela Alemanha, Áustria e Itália (Tríple Aliança =
Sangoku Dōmei) lutou com o outro formado pela Inglaterra, França e Rússia (Tríplice Entente = Sangoku
Kyōshō). Com o pretexto da Aliança Anglo-Japonesa (Nichiei Dōmei), o Japão interveio na guerra e tomou
Qingdao da península de Shandong que pertencia à Alemanha.
Nijū-ichi kajō no yōkyū (vinte e uma exigências)
O Japão exigiu à China que lhe concedesse os direitos e intereses da Alemanha na península de
Shandong e o direito da Companhia Ferroviária do Sul da Manchúria. Foi aceita a maioria das exigências.
Kome sōdō (revolta pela falta de arroz)
Ao fazer-se a intervenção na Sibéria (Shiberia shuppei: dirigir-se à guerra na Sibéria), os comerciantes de
arroz retiveram o produto, causando o aumento do preço de arroz. Então ocorreu uma campanha para
exigir a venda barata de arroz na província de Toyama. Logo esta campanha estendeu-se por todo o país.
Seitō naikaku (gabinete de partido)
É o gabinete formado pelo partido que tem o maior número de deputados no Parlamento. Depois de kome
sōdō, Hara Takashi que pertencia ao partido Rikken Seiyūkai tornou-se primeiro ministro e formou o
primeiro autêntico gabinete de partido.
Tratado de Versalhes
Foi o Tratado de Paz da Primera Guerra Mundial concluído em Paris. Este tratado declara o fim da guerra
e determina as condições relativas ao território e à indenização a fim de recobrar sua paz. A Inglaterra e a
França impuseram à Alemanha enorme indenização e fizeram-na reduzir forças armadas.
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Kokusai renmei (Liga das Nações)
Foi a primeira organização para a paz internacional com a finalidade de contribuir tanto à manutenção da
paz como à cooperação de todos os países do mundo.
Kantō daijishin (grande Terremoto de Kantō)
Foi o terremoto que ocorreu em primeiro de setembro de 1923. O epicentro estava localizado na bahía de
Sagami, província de Kanagawa. As casas destruídas alcançaram a cifra de 250 mil, as queimadas a de
450 mil, e os mortos e desaparecidos a de 140 mil. Este terremoto causou os maiores danos da história
do Japão.
Chian iji hō (lei para a manutenção da ordem pública)
Foi promulgada esta lei para reprimir os que criticavam o sistema tennō e o de propriedade privada.
Através da lei, a repressão contra o comunismo tornou-se intensa.
Futsū senkyo hō (lei para o sufrágio universal)
Com a introdução desta lei, muitas pessoas passaram a obter o direito a votar, o qual antes apenas uma
minoria tinha. No entanto quem podia votar eram somente os homens com mais de 25 anos de idade e não
as mulheres.

Resumo
★ A Primeira Guerra Mundia (Dai ichiji sekai taisen) e o Japão
１．Na Primeira Guerra Mundial havia um enfrentamento de dois grupos. Com o incidente de Sarajevo
estourou a guerra.
２．O Japão fez parte da guerra com o pretexto da Aliança Anglo-Japonesa (Nichiei dōmei). Depois da
guerra apresentou vinte e uma exigências (nijū-ichi kajō no yōkyū) à China. As exportações aumentaram
devido à guerra, melhorando a economia nacional.
３．Foi concluído o Tratado de Paz em Versalles. A Alemanha, país derrotado, teve que prometer reduzir
armamentos e pagar grande quantidade de indenização.
４．Depois de terminar a Primeira Guerra Mundial, foi organizada a Liga das Nações (Kokusai Renmei) pela
proposta do presidente norte-americano Wilson. Mas tinha vários defeitos, pois os Estados Unidos não
fizeram parte da Liga e os países vencedores tinham vantagens sobre os vencidos.

★ A democracia de Taishō (Taishō Demokurashī)
A democracia de Taishō é o movimiento desenvolvido na era Taishō para realizar a democracia.
１．Yoshino Sakuzō insistiu em minpon shugi. Minpon shugi é o pensamento de que a política não faz parte
apenas de uma minoria mas deve basear-se na vontade do povo.
２．Hara Takashi que era favorito do povo tornou-se primeiro ministro e nasceu o gabinete de partido (seitō
naikaku).
３．Foi promulgada a lei para a manutenção da ordem pública (chian iji hō) ao mesmo tempo que foi
aprovada a lei para o sufrágio universal (futsū senkyo hō).
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★ A cultura Taishō
１．Urbanização (toshika): Devido à difusão de iluminação a gás, água potável e eletricidade, estava de
moda o estilo ocidental de vida nas cidades.
２．Popularização (taishūka): Apareceram jornais, revistas semanais e gerais com circulação superior a um
milhão de exemplares. Difundiram-se o cinema sonoro (tōkī ou yūsei eiga) e o gramofone (chikuonki).
Em 1925 começou a transmissão por rádio.
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(14) Era Showa (1926 – 1989)
※negrito em preto: ano importante, negrito em vermelho: ano de suma importância
Ano e
século
１９２９

Política e economia

Cultura e vida

Referências

■ Ocorreu a Grande

● Yukawa Hideki foi o

Depressão (Sekai kyōkō).

primeiro japonês que

estátua de Yukawa Hideki

ganhou o prêmio Nobel.
１９３１

■ Ocorreu o incidente da
Manchúria (Manshū jihen).

(em 1949)
● Começou a transmissão
de televisão (em 1953)

１９３２

■ Ocorreu o incidente de 15
de maio.

１９３３

■ Retirou-se da Liga das

Jogos Olímpicos de Tóquio

Nações (Kokusai Renmei).
■ Iniciou-se o New Deal.
１９３６

■ Ocorreu o incidente de
26 de fevereiro.

＝ realização

dos

Jogos

Olímpicos＝
１９３７

■ Estourou a Segunda

●Jogos Olímpicos de

Guerra Sino-Japonesa

Tóquio (em 1964)

(Nicchū sensō).
●Jogos Olímpicos de
Inverno de Sapporo (em
1972)
１９３８

■ Promulgaram a lei para a

Jogos Olímpicos de Sapporo

mobilização nacional. (kokka
sōdōin hō)
１９３９

１９４０

■ Começou a Segunda

＝realização da Exposição

Guerra Mundial (Dainiji

Universal＝

sekai taisen).

●Exposição Universal em

■

O Japão, a Itália e a Osaka (em 1970)

Alemanha fizeram o Pacto do
Tripartite ou Pacto do Eixo
(Sangoku gunji dōmei)

● Exposição Internacional
de

Oceanografia

em

Okinawa (em 1975)
１９４１

■ O Japão e a União
Soviética fizeram o Pacto de

●a Exposição Internacional

Neutralidade. (Nisso Chūritsu

de Tecnologia em Tsukuba

jōyaku)

(em 1985)

■ Estourou a Guerra do
Pacífico (Taiheiyō sensō).
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１９４５

■ Foram lançadas as
bombas atômicas (genshi
bakudan) sobre Hiroshima e
＝realização da

Nagasaki.
■ Aceitou a declaração de

reunião de cúpula＝

Potsdam (Potsudamu sengen)

●Tóquio em 1979

Exposição

e se rendeu aos Aliados

●Tóquio em 1986

Osaka

Universal

(rengō koku).
■ Foi estabelecida a
Organização das Nações
Unidas (a ONU= Kokusai
rengō).
１９４６

１９５０

■ Promulgaram a
Constituição do Japão

＝

(Nihonkoku kenpō).

transporte＝

■ Estourou a Guerra da

● Nova Linha de Tōkaidō

Coreia (Chōsen sensō).

(Tōkaidō

novas

redes

shinkansen

de

em

1964)
● Nova Linha de Sanyō
(Sanyō

shinkansen

em

1975)
１９５１

１９５６

■ Assinou o Tratado de Paz ●Nova Linha de
de São Francisco.

Tōhoku-Jōetsu

■ Assinou o Tratado de

（Tōhoku-Jōetsu

Segurança Nipo-Americano

shinkansen em 1982）

(Nichibei anzen hoshō

●Túnel Seikan e a Ponte

jōyaku).

de Seto (em 1988)

■ Foram reatadas as

Ponte de Seto

Shinkansen (trem bala)

relações diplomáticas entre o
Japão e a União Soviética.
■ Foi integrado à ONU.
testamento de Nobel
１９６４

(nōberu no yuigon)

■ Realização dos Jogos
Olímpicos (Orinpikku taikai)
em Tóquio.
Básico entre o Japão e a
Coreia. (Nikkan kihon jōyaku)
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de

１９６５

■ Conclusão do Tratado

１９７０

■ Realização da Exposição

＝prêmio Nobel＝

Universal (Bankoku
hakurankai) do Japão em
Osaka.

Física: Yukawa Hideki (em
1949)
Física:

Tomonaga

Shin-ichirō (em 1965)
１９７２

■ Okinawa retornou ao

Literatura:

território do Japão.

Yasunari (em 1968 )

■ Foram recuperadas as

Física: Ezaki Reona (em

relações diplomáticas (kokkō)

1973)

entre o Japão e a China.

Paz: Satō Eisaku (em 1974)

(Nicchū kyodō seimei: o

Química:

comunicado comum

(em 1981)

Kawabata três tesouros sagrados

Fukui

(sanshu no jingi)

Ken-ichi

sino-japonês).
１９７３

■ Ocorreu a crise do petróleo Fisiologia

e

(sekiyu shokku).

Susumu

Tonegawa

Medicina:
(em

1987)
１９７８

■ Concluiu o Tratado de Paz

três tesouros sagrados

e Amizade entre o Japão e a

(sanshu no jingi)

China. (Nicchū heiwa yūkō

(na década de 1960)

jōyaku)
１９７９

■ Realização da reunião de

TV em preto e branco,

cúpula dos países

geladeira e máquina de

desenvolvidos: (summit

lavar

=Senshinkoku shunō kaigi) em três Cs (na década de
Tóquio.
１９８５

■ Foi assinado o acordo do
Plaza (puraza gōi) e a
valoriação do iene continuou

1970)
TV

em

cores

(color

television), carro (car) e
ar-condicionado (cooler)

(endaka).
Sekai kyōkō (Grande Depressão)
Em 1929 os preços das ações baixaram muito nos Estados Unidos. Com isso muitos bancos e empresas
faliram e os preços de alimentos caíram muito. Estes transtornos econômicos foram estendendo-se por
todos os países capitalistas do mundo.
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Manshū jihen (incidente da Manchúria)
O Japão pretendeu separar a Manchúria (Manshū) da China para que o Japão obtivesse os direitos e
intereses na Manchúria, e explodiu uma seção da estrada de ferro do Sul da Manchúria em Ryūjōko. O
Japão acusou a China, invadindo-a.
Go ichi go jiken (Incidente de 15 de maio)
Em 1932 um grupo de jovens marinheiros descontentes com o governo dos partidos (seito seiji) assassinou
o primeiro ministro Inukai Tsuyoshi. Assim terminou o governo de coalizão dos partidos e iniciou-se o
governo dirigido pelos militares.
Kokusai renmei dattai (retirada da Sociedade das Nações)
Em 1933 a Liga das Nações não reconhecia o estabelecimento de Manchukuo (Manshu koku) e exigiu ao
Japão que retirasse o seu exército. O Japão não obedeceu esta decisão e se retirou da Sociedade das
Nações.
Nyūdyīru seisaku (New Deal)
Foi uma série de medidas que o presidente norte-americano Roosevelt tomou para superar a Grande
Depressão (sekai kyōkō). Conseguiram reduzir o número de desempregados aumentando o poder aquisitivo
do povo através das obras públicas (kōkyō jigyō: as obras planejadas pelo Estado em benefício do povo; a
construção de represas, etc.). Desta forma tiveram êxito em recuperar a economia.
Ni ni roku jiken (Incidente de 26 de fevereiro)
Em 1936 um grupo de jovens soldados do exército atacou um importante político e ocupou uma parte de
Tóquio. Com este incidente, os militares começaram a intervir nos assuntos políticos enquanto os políticos
tinham medo de que os viessem assassinar.
Nicchū sensō (Guerra Sino-Japonesa)
O exército japonês que tinha avançado ao continente estava a ponto dese chocar com o exército chinês. Por
fim em 1937 estourou a guerra com o choque entre os dois exércitos em Rokōkyō perto de Pequim.
Kokka sōdōin hō (lei para a mobilização nacional)
Com esta lei o governo fez todo o povo cooperar na guerra e podia destinar a todos os homens e recursos
materiais para a guerra.
Dainiji sekai taisen (Segunda Guerra Mundial)
A Segunda Guerra Mundial deu início quando a Polônia foi atacada em 1939 pela Alemanha Nazista
(nachisu doitsu) dirigida por Hitler que pretendia dominar a Europa. Foi a guerra entre os Aliados (rengō
koku) formados pela Inglaterra, França, Estados Unidos, Rússia, etc. e os países fascistas formados pela
Alemanha, Itália, Japão, etc. Diz-se também que era a guerra entre os que tinham colônias e os que não as
tinham.
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Nichi-Doku-I sangoku (gunji) dōmei (pacto do Eixo entre o Japão, a Alemanha e a Itália )
O Japão concluiu a aliança com a Alemanha e a Itália para contra-arrestar a reação dos Estados Unidos e
da Inglaterra contra a política japonesa do avanço para o sul.
Nisso chūritsu jōyaku (pacto de neutralidade entre o Japão e a União Soviética)
O Japão prometeu não ser amigo nem inimigo da União Soviética para prevenir seu ataque ao norte.
Taiheiyō sensō (Guerra do Pacífico)
O Japão e os Estados Unidos negociaram para resolver o problema da Guerra Sino-Japonesa (Nicchū
sensō), mas não chegaram a um acordo. A Guerra do Pacífico iniciou-se quando o Japão atacou Pearl
Harbor (o Porto das Pérolas =Shinju wan).
A diferença entre a Segunda Guerra Mundial e a Guerra do Pacífico
A Segunda Guerra Mundial foi a guerra na qual os três países, o Japão, a Alemanha e a Itália lutaram desde
1939 até 1945 contra os Aliados formados pelos Estados Unidos, Inglaterra e mais outros países, em muitos
lugares do mundo. A Guerra do Pacífico foi a guerra na qual o Japão lutou principalmente com os Estados
Unidos e a Inglaterra na zona do Pacífico. A Guerra do Pacífico era o nome usado pelos Aliados. No Japão
chamava-se Dai tōa sensō (Grande Guerra da Ásia Oriental).
Declaração de Potsdam
Em 1945 foi publicada a Declaração de Potsdam em nome dos Estados Unidos, China e Inglaterra, na qual
exigiram ao Japão que se rendesse sem condições (mujōken kōfuku: reconhecer a perda sem apresentar
nenhuma condição). No dia seguinte o tennō anunciou por rádio o fim da guerra com sua própria voz.
Kokusai rengō (Organização das Nações Unidas)
Kokusai Rengo é a organização internacional para a paz mundial fundada pelos 50 países aliados que se
reuniram em San Francisco. Admitiram ao Japão que se integrasse na ONU depois da recuperação das
relações

diplomáticas

com

a

União

Soviética

(Nisso

kyōdō

sengen:

a

declaração

conjunta

soviético-japonesa em 1956).
Nihonkoku kenpō (Constituição do Japão)
Depois de discutir, examinar e revisar repetidas vezes o rascunho da nova constituição elaborada por
MacArthur, deram a conhecer ao povo como edição revisada da Constituição do Império do Japão. O
respeito pelos direitos humanos fundamentais, a soberania do povo e o pacifismo são os três grandes
princípios.
Chosen Sensō (Guerra da Coreia)
Depois do domínio colonial do Japão, em 1948 o paralelo dos 38º norte dividiu a península coreana em duas
nações: a Coreia do Norte estabelecido com a ajuda da União Soviética e a Coreia do Sul com a ajuda dos
Estados Unidos. Em 1950 a Guerra da Coreia (chosen sensō) estourou quando a Coreia do Norte invadiu a
Coreia do Sul. Em 1953 fizeram um acordo de cessar-fogo que segue vigente mas ambos ainda não
reataram as relações políticas. Diz-se que era “a guerra subsidiária (dairi sensō) entre os Estados Unidos e
47

a União Soviética” como a Guerra do Vietnã (Betonamu sensō).
Tratado de Paz de São Francisco
Em 1951 os Estados Unidos e o Japão concluíram em São Francisco o Tratado de Paz para finalizar a
guerra. No ano seguinte o Japão recuperou a independência. Mas Okinawa e as ilhas Ogasawara
continuavam estando sob a administração dos Estados Unidos. Estas foram devolvidas ao Japão em 1968 e
aquela em 1972.
Nichibei anzen hoshō jōyaku (Tratado de Segurança Nipo-Americano)
Ao assinar o tratado de Paz de São Francisco, o Japão também assinou o Tratado de Segurança
Nipo-Americano. Com este tratado os Estados Unidos prometem proteger o Japão caso este seja invadido
por algum país. Como recompensa, o Japão tem que pagar parte dos gastos do exército norte-americano
posicionado no Japão.
Recuperação das relações diplomáticas com a União Soviética, a Coreia e a China
Kokkō kaifuku (recuperação das relações diplomáticas) significa o reestabelecimento diplomático entre um
país e outro.
país contraparte
União Soviética

ano
1956

(Soren)

incidente

referências

Declalação Conjunta

O problema das quatro ilhas do norte (hoppō

entre o Japão e a

ryōdo mondai) fica sem ser resolvido e ainda não

União Soviética

foi concluído um tratado de paz.

(Nisso kyōdō sengen)
República da

1965

Tratado Básico entre

Ainda hoje o Japão não tem relações

Coreia (Daikan

o Japão e a Coreia.

diplomáticas com a República Democrática

minkoku)

(Nikkan kihon jōyaku)

Popular da Coreia (Chōsen minshushugi jinmin

= Coreia do Sul

kyōwa koku).

(Kankoku）

= Coreia do Norte (Kita Chōsen).

República

Comunicado

O Japão rompeu relações diplomáticas com a

Popular da China

Conjunto

República da China (Chūka minkoku = Taiwan),

(Chūka jinmin

Sino-Japonês

mas continua mantendo relações amistosas.

kyōwa koku)

(Nicchū kyōdō

= China

sengen)

（Chūgoku）

1972

1978

Tratado de Paz e
Amizade entre o
Japão e a China.

Jogos Olímpicos de Tóquio (em 1964) e Exposição Universal de Osaka (em 1970)
Na pós-guerra a economia japonesa recuperou-se de sua pior fase. Os primeiros Jogos Olímpicos na Ásia
foram realizados em Tóquio em 1964 quando o Japão estava no período de alto crescimento econômico. No
mesmo ano inaugurou-se a nova linha de Tōkaidō (Tōkaidō shinkansen). Em 1970 realizou-se a Exposição
Universal (Bankoku hakurankai) de Osaka. Dizem que esta pode ser comparada com os Jogos Olímpicos de
Pequim em 2008 e com a Exposição Universal de Xangai como ato comemorativo do país que está no
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período de alto crescimento enonômico.
Sekiyu shokku (crise do petróleo)
Em 1973 quando começou a quarta guerra árabe-israelense, a OPEP (Organização dos Países
Exportadores de Petróleo: Sekiyu Yushutsukoku Kikō) subiu o preço do petróleo cru aos países que
apoiavam Israel. A subida do preço causou o transtorno econômico chamado “crise do petróleo (sekiyu
shokku)”. Quando o preço se quadriplicou no Japão, corria o rumor de que “o papel higiênico”
desapareceria, e as pessoas faziam fila para comprá-lo.
Samitto (reunião de cúpula)
Samitto (reunião de cúpula) significa originalmente o cume da montanha. Os líderes do governo dos 8
países desenvolvidos reúnem-se para discutir sobre a economia e o comércio. A quinta reunião de cúpula
realizou-se no Japão em 1975. Depois dessa realizaram-se mais quatro reuniões.

Resumo

★ A Relação do Japão com a Segunda Guerra Mundial
O poder dos militares tornava-se cada vez mais forte a medida que o do governo dos partidos (seitō
seiji) se enfraquecia. O Japão avançava para o continente chinês e entrou na Segunda Guerra Mundial e
na Guerra do Pacífico (Taiheiyō sensō) através do incidente da Manchúria (Manshū jihen) e da Guerra
Sino-Japonesa (Nicchū jihen),
１. O preço das ações baixou bruscamente nos Estados Unidos, o que provocou a Grande Depressão (sekai
kyōkō) e o transtorno econômico no mundo inteiro. Os Estados Unidos levaram a cabo o New Deal.
２．Os militares casusaram o incidente da Manchúria (Manshū jihen), estabelecendo o Manchukuo (Manshū
koku). O Japão foi acusado do incidente pela Sociedade das Nações (Kokusai Renmei) e resolveu
retirar-se dela.
３．Ocorreram os incidentes de 15 de maio (Go ichi go jiken) e de 26 de fevereiro (Ni ni roku jiken). Logo os
militares tinham força de controlar a política.
４．Estourou a Guerra Sino-Japonesa (Nicchū sensō). Estabeleceram a lei para a mobilização nacional
(kokka sōdōin hō) e fizeram com que o povo se preparasse para a guerra.
５．Com a invasão da Polônia pela Alemanha começou a Segunda Guerra Mundial. Concluindo a aliança
com a Alemanha e a Itália, o Japão fez parte da guerra.
６．Com o ataque japonês a Pearl Harbor (Shinjū wan), ocorreu a Guerra do Pacífico (taiheiyō sensō). Mas o
Japão aceitou a Declaração de Potsdam (potsudamu sengen) e deu-se por vencido depois que as
bombas atômicas (genshi bakudan) foram lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki.

★ A rendição do Japão e as reformas das forças aliadas
Depois de ser vencido, o Japão realizou várias reformas com o apoio dos países aliados e converteu-se
em um novo país como o atual.
１．O Quartel General (General Headquarters) das forças aliadas (Rengōkoku-gun sō-shireibu) promoveu a
política ocupacional e o Comandante Supremo (saikō shireikan: representante = daihyō sha) foi
MacArthur.
２．Realizaram a desmantelação dos grupos financeiros (zaibatsu kaitai) que tinham dominado a economia
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japonesa. A fim de tornar o Japão incapaz de fazer guerra, eliminaram grupos de grandes empresas que
tinham promovido a guerra em cooperação com os militares.
３. Foi realizada a reforma agrária (nōchi kaikaku). O estado comprou terras por um preço baixo dos
proprietários que possuíam muitas terras e as repartiu aos camponeses que não as possuíam.
４．Foi reformada a lei eleitoral para outorgar o direito de votar a todos os homens e mulheres com mais de
20 anos de idade.
５．Foi promulgada a Constituição do Japão (Nihonkoku kenpō). O respeito pelos direitos humanos
fundamentais, a soberania do povo e o pacifismo são seus três grandes princípios.

★ O enfrentamento entre os Estados Unidos e a União Soviética, a independência do Japão e o
nascimento da República Popular da China
１．A ONU (Kokusai Rengō) foi organizada principalmente pelos países que ganharam a guerra.
２．O bloco capitalista liderado pelos Estados Unidos enfrentou-se com o bloco socialista liderado pela
União Soviética tanto no campo econômico como no militar sem uma guerra direta. Este enfrentamento
foi chamado de Guerra Fria (rei sen) porque não se utilizavam armas. A guerra da Coreia (Chōsen
sensō), o enfrentamento entre a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental e a Guerra do Vietnã são
seus exemplos.
３．Em 1949 foi estabelecida a República Popular da China (Chūka jinmin kyōwa koku). Mao Tsé-Tung (Mō
Takutō) criou uma nova China.
４．Em 1951 o Japão recuperou a independência pelo Tratado de Paz de São Francisco. Ao mesmo tempo
concluiu o Tratado de Segurança Nipo-Americano (Nichibei anzen hoshō jōyaku). Em 1956 recuperou
relações diplomáticas com a União Soviética (Declaração conjunta Soviético-Japonês: Nisso kyōdō
sengen) e integrou-se à ONU (Kokusai rengō).

★ O Japão posterior e tendência mundial
１. Economia
◇ Devido ao alto crescimento econômico (kōdo keizai seichō) que durou desde a segunda metade da
década de 50 até o início da década de 70, o nível da vida do povo melhorou e o Japão converteu-se
em uma potência econômica. Realizaram-se os eventos internacionais tais como os Jogos Olímpicos
de Tóquio em 1946 e a Exposição Universal de Osaka em 1970. Além do mais, a abertura da nova
linha de Tōkaidō coincidiu com a realização dos Jogos Olímpicos de Tóquio.
◇ A Guerra Árabe-Israelense ocorrida em 1973 provocou a crise do petróleo (sekiyu shokku) e a
economia japonesa entrou na época do baixo crescimento econômico.
２．Diplomacia
◇ O Japão recuperou sucessivamente as relações diplomáticas com a União Soviética (Declaração
conjunta Soviétio-Japonesa em 1956: Nisso kyōdō sengen), a Coreia do Sul (Tratado básico
Coreano-Japonês em 1965: Nikkan kihon jōyaku) e a China (Comunicado conjunto Sino-Japonês em
1972: Nicchū kyōdō seimei e o Tratado de Paz e Amizade Sino-Japonês: Nicchū yūkō heiwa jōyaku)
◇ Em 1972 Okinawa foi devolvida ao Japão.
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(15) Era Heisei (1989 –

)

※negrito em preto: ano importante, negrito em vermelho: ano de suma importância
Ano e
século
１９８９

Acontecimentos e pessoas

Cultura e religião

■ Foi introduzido o imposto ＝celebração dos Jogos Olímpicos＝
sobre o consumo (3 %)

● Jogos Olímpicos de Inverno de
Nagano（1998）

no fim da ■ Ocorreu a bolha

＝a celebração da Copa do Mundo de

década

Futebol＝

especulativa (Baburu keizai)

● celebração conjunta com a Coreia do

de 80

Sul (2000)
＝celebração da Exposição Universal＝
１９９１

■ Explodiu a bolha
especulativa.

１９９２

● Exposição de Horticultura
Osaka (1990)

■ Ocorreu a Dissolução da

● Exposição Internacional do Japão

União Soviétiva (Soren).

Aichi（2005）

■ Foi promulgada a lei sobre a
cooperação para operações de
manutenção da paz da ONU.

１９９３

■

Foi organizada a União ＝realização da reunião de cúpula dos

Europeia.

países desenvolvidos＝
● Tóquio em 1993

１９９５

■ Ocorreu o Grande

● Kyūshū e Okinawa em 2000

Terremoto de Hanshin-Awaji

● Hokkaidō em 2008

(Hanshin-Awaji dai shinsai)
＝abertura da rede de transporte＝
● Ponte Akashi-Kaikyo (1988) (Akashi
kaikyō ōhashi)

２００１

■ Ocorreram os Atentados de
11 de setembro (amerika dōji
tahatsu tero).

２００２

■ Celebrou-se a reunião de
cúpula entre o Japão e a Coreia ＝prêmio Nobel (nōberu shō)＝

２００３

do Norte (Nicchō shunō

literatura: Ōe Kenzaburō (1994)

kaidan).

química: Shirakawa Hideki (2000)

■ Estourou a Guerra do Iraque química: Noyori Ryōji(2001)
(Iraku sensō).

física: Kobayashi Masatoshi (2002)
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２００４

２００７

■ Enviaram tropas da Força

química: Tanaka Kōichi (2002)

Terrestre de Autodefesa (rikujō

física: Kobayashi Makoto (2008)

jiei tai) para o Iraque.

física: Masukawa Toshihide (2008)

■ Começou a crise financeira

química: Shimomura Osamu (2008)

global (sekai kinyūkiki).

química: Suzuki Akira (2010)
química: Negishi Eiichi (2010)

Introdução do imposto sobre o consumo (shōhi zei) de 3%
Foi introduzido o imposto sobre o consumo em 1989 quando o nome da era mudou de Shōwa para Heisei.
Para compensar a falta de ingresso de impostos impuseram amplamente sobre o consumo de bens e
serviços. No início a taxa do imposto era de 3% mas em 1997 subiu até 5%.
Baburu keizai (bolha especulativa)
A valorização do iene acelerou-se devido ao déficit do comércio exterior dos Estados Unidos. Os que
tinham dólares começaram a obter ienes e por consequência uma grande quantidade de dinheiro sobrou no
país. As pessoas a inverteram em bens imóveis e ações. Como se dizia que o valor de terras nunca ia
baixar, os bancos emprestavam dinheiro aos que ofereciam terras em hipoteca. Os que obtiveram dinheiro
voltavam a invertê-lo em bens imóveis e ações, e repetiam o mesmo indefinidamente. Resultou que o valor
de terras e ações subiu muito. Esta situação é chamada de bolha especulativa pois era muito parecida com
a bolha de sabão inchada mas oca. Quando este proceso vai em direção oposta por alguma razão, a bolha
pode explodir. De fato a bolha especulativa não durou muito e explodiu no início da década de 90.
Lei sobre a cooperação para operações de manutenção da paz da ONU (Kokuren heiwa iji katsudō
kyōryoku hō)
PKO (PeaceKeeping Operations＝operações de manutenção da paz da ONU: Kokuren heiwa iji katudō)
tem função de efetuar atividades dirigidas pela ONU a fim de manter a paz. A aprovação desta lei
possibilitou o Japão enviar ao exterior tropas das Forças de Autodefesa (jiei tai). Enquanto alguns disseram
que era ilegal porque seu objetivo estava limitado à autodefesa, o governo insistiu que as Forças de
Autodefesa não eram para lutar senão para autodefender-se. No mesmo ano (1992) pela primeira vez
enviou para a Camboja tropas das Forças de Autodefesa. A partir de então continua enviando para o Iraque
tropas das Forças de Autodefesa a fim de ajudar a reconstrução do país.
Formação da União Europeia (EU)
Para enfrentar o Japão e os Estados Unidos, 15 países da Europa ocidental formaram uma zona
econômica. Atualmente 27 países estão integrados na União Europeia.
Hanshin-Awaji dai shinsai (Grande Terremoto de Hanshin-Awaji )
Em 17 de janeiro de 1995 às 05:46 ocorreu um terremoto de 7,3 graus de magnitude cujo epicentro estava
localizado no norte da ilha Awaji. Este foi o pior desastre da pós-guerra que provocou 6,434 mortos, 3
desaparecidos e 43,792 feridos. Além do mais, 105 mil casas foram destruídas por completo e 144 mil
casas foram danificadas.
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Amerika dōji tahatsu tero (Atentados de 11 de Setembro de 2001)
Em 11 de setembro de 2001 dois dos quatro aviões sequestrados atingiram as torres gêmeas do World
Trade Center em Manhattan, Nova Iorque. O terceiro avião bateu contra o Pentágono e o quarto caiu em
um campo. Este incidente é denominado também “911” associado a essa data. Por causa deste incidente
muitas pessoas perderam a vida.
Nicchō shunō kaidan (Reunião de Cúpula entre o Japão e a Coreia do Norte)
A reunião de cúpula dos líderes (Koizumi Jun-ichirō e Kin Seihi) do Japão e da Coreia do Norte celebrou-se
duas vezes. A primeira ocorreu em 2002 quando assinaram a Declaração de Pyongyang entre o Japão e a
Coreia do Norte. Com esta reunião cinco japoneses sequestrados voltaram ao Japão. A segunda
celebrou-se em 2004.
Iraku sensō (Guerra do Iraque)
Em 2003 o presidente norte-americano Bush iniciou o ataque ao Iraque com o pretexto de que este estava
na posse secreta das armas de destruição maciça. Porém não foram encontradas as armas. O presidente
iraquiano Hussein foi detido e executado.
sekai kinyū kiki (Crise financeira golobal)
A crise financiera golobal iniciou-se em 2007 no estouro da bolha do mercado imobiliário nos Estados
Unidos e ainda continua mantendo seu efeito.

Resumo

★ Desde janeiro de 1989 (primeiro ano da era Heisei) até a dissolução da União Soviética
(dezembro de 1991)
１．O Japão estava absorto em bolha imobiliária
２．No mundo acabou a guerra fria que durou desde 1945 até a dissolução da União Soviética.
◇ em 1989: Foi derrubado o Muro de Berlim. Os líderes dos Estados Unidos e da União Soviética
declararam
o fim da Guerra Fria na reunião de cúpula de Malta. Na Europa Oriental ocorreu sucessivamente
uma série de revoluções que provocaram a queda dos governos comunistas.
◇ em 1990: Ocorreu a Guerra do Golfo (wangan sensō).
◇ em 1991: Dissolveu-se a União Soviética.
★Desde a dissolução da União Soviética (em dezembro de 1991) até os Atentados de 11 de
Setembro (em setembro de 2001)
１．O Japão estava no período de estagnação econômica denominado “a década perdida (ushinawareta 10
nen)”. Os bancos, que se acreditava que nunca iriam falir, chegaram a entrar em falência. Os estudantes
tinham muita dificuldade em encontrar emprego (“período glacial para a colocação”) e se iniciou a
deflação. Por outro lado o enfrentamento entre o Partido Liberal Democrático (o PLD: Jimin tō ou Jiyū
minshu tō) e o Partido Social Democrata (Shakai tō), que tinha continuado a partir de 1955, passou ao
enfrentamento entre o PLD e a coalizão dos partidos aliados, o que significa a mudança estrutural da
política.
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２．A queda da União Soviética levou a americanização e o fundamentalismo do mercado foi penetrando no
mundo inteiro. O dinheiro especulativo circulou pelo mundo inteiro em busca do lucro momentâneo e
chegou a afetar a economia dos países.
★Desde os Atentados de 11 de Setembro de 2001 (setembro de 2001) até a crise financeira global
(setembro de 2007)
１．O gabinete liderado pelo primeiro ministro Koizumi dedicou-se a realizar a reforma chamada “reforma
estrutural sem recinto sagrado”. Devido ao desenvolvimento econômico da China, o Japão subistituiu os
Estados Unidos pela China como o maior parceiro comercia.
２．Os extremistas islâmicos realizaram os Atentados de 11 de Setembro e ocorreram sucessivamente os
ataques suicidas. Enfraqueceu-se o poder dos Estados Unidos que tinha liderado a guerra contra o
terrorismo. Pela valorização dos preços dos recursos naturais, os países possuidores de recursos
naturais como a Rússia, o Brasil e os Emirados Árabes Unidos começaram a aumentar seu poder
econêmico.
★A partir da Crise Financeira Global (setembro de 2007)
１．O chamado “período glacial para a colocação” voltou e grande número dos empregados não fixos
perderam seu trabalho.
２．Em 2008 a crise das hipotecas subprime provocou a depressão simultânea global. Sucederam-se os
incidentes tais como a quebra de Lehman Brothers, a crise de Dubai e a quebra da GM. Os bancos
abstiveram-se de emprestar dinheiro e não circulava o capital suficiente no mercado.
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