
 １    JYOUMON－JIDAI (ERA JYOUMON) 

 

 

◆  Há mais de 10 mil anos vivia-se em uma era chamada JYOUMON 

(JOUMON JIDAI).  

 Os utensílios de cerâmica feitos nesta época chamavam-se JYOUMON 

DOKI. 

    

◆ As pessoas da era JYOUMON viviam basicamente da caça e da pesca.  

 

◆ O local onde eram jogadas as conchas e outros tipos de lixo chamava-se 

KAIZUKA. 

 

◆ SANNAI MARUYAMA ISEKI é um famoso sítio arqueológico da era 

JYOUMON. Está localizado na província de Aomori. Ali foram 

encontradas pontas de flechas e anzóis utilizados na época para a caça e 

pesca. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS: Locais onde ficou preservado testemunhos e evidências 

das atividades do passado.  

★ Saiba  mais ... ★ 

 



★ Saiba  mais ... ★ 

２             YAYOI－JIDAI (ERA YAYOI) 

 
 

 

◆ Há quase 2300 anos vivia-se em uma era chamada YAYOI (YAYOI 

JIDAI). Os utensílios de cerâmica desta época chamavam-se YAYOI 

DOKI. 

 

◆ Os viajantes vindos da China, Coréia e outros se chamavam TORAIJIN. 

O cultivo de arroz (INASAKU), e as peças de minério (KINZOKUKI①) 

foram introduzidos no Japão através desses viajantes. 

 

◆ As pessoas começaram a viver nas planícies, em pequenos grupos que 

chamaram de MURA. Conforme aumentavam as pessoas no grupo (MURA), 

o local se transformava em uma comunidade maior denominada KUNI. 

 

◆ Alguns fatos do Japão desta época estão relatados no livro chinês 

“GISHIWAJINDEN”. Neste livro está relatado que existiu no Japão um 

KUNI chamado YAMATAIKOKU, e sua rainha se chamava HIMIKO. 

 

◆Um famoso sítio arqueológico da era YAYOI é o YOSHINOGARI ISEKI, 

que fica na província de Saga.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

① KINZOKUKI: São peças de minério feitas basicamente de ouro ou bronze. Eram 

mais usadas em festivais.   



 

３       KOFUN-JIDAI 1 (ERA KOFUN 1)  
 

 

◆ Em cada KUNI havia uma família mais poderosa ou um rei  (GŌZOKU / 

OU ① ) que liderava as pessoas. Quando um destes falecia, eram 

construídos imensos túmulos chamados KOFUN. Ao redor do KOFUN 

eram colocadas cerâmicas chamadas de HANIWA.   

 

◆ Entre os tipos de túmulos KOFUN, existe o ZENPOU KOUENFUN, cujo 

o formato é uma junção das formas de um quadrado e um círculo.  

 

◆ A era em que construíam tais túmulos, recebeu o nome de ERA KOFUN 

(KOFUN JIDAI) 

 

◆ Entre os KUNI(くに②), surgiu em Yamato (atual província de Nara), o 

maior e  mais forte KUNI（国③） da época. O governo deste KUNI 

chamava-se YAMATO CHOUTEI (ou YAMATOSEIKEN).  

 

◆ O principal rei do YAMATO CHOUTEI era chamado de DAIOU ou 

OOKIMI. 

 
 

◆ O KANJI e o budismo (BUKKYOU) foram introduzidos pelos viajantes 

(TORAIJIN) que vieram da China e da Coreia. 

 

 

 

 

 

 

 

① GŌZOKU/OU: Família mais influente de um grupo. Entre os GŌZOKU, o mais 

poderoso se tornava OU (rei). 

② くに  (KUNI em hiragana): Comunidades menores comandadas por famílias 

poderosas (GŌZOKU/OU). 

③ 国 (KUNI em kanji): Unificação das comunidades menores governadas por um rei 

principal (OOKIMI ou DAIOU) 

 

 

★ Saiba  mais ... ★ 



４          KOFUN-JIDAI 2 (ERA KOFUN 2) 
 

 
◆ No governo YAMATO CHOUTEI havia muitas guerrilhas. SHOUTOKU 

TAISHI tornou-se o príncipe regente (Sesshou) da imperatriz. Foi ele 

quem iniciou a centralização do poder no império.  

 

◆ SHOUTOKU TAISHI formulou para os trabalhadores, 17 leis conhe- 

cidas como JYUUSHITIJYOU KENPOU. Formulou também o sistema 

KAN I JYUUNIKAI, que determinava as posições hierárquicas. Este 

sistema dava a oportunidade para que pessoas com talentos também 

pudessem ocupar os cargos mais importantes, independente de 

sobrenome.  

 

◆ SHOUTOKU TAISHI enviou para China (ZUI), a ONONO IMOKO como 

mensageira real (KENZUISHI). 

 

◆ Nesta época foi construído o templo de HOURYUJI com o intuito de 

expandir o Budismo.  

 

◆ Quando o SHOUTOKU TAISHI faleceu, a família SOGA se tornou ainda 

mais poderosa.  

 

◆ No ano de 645, NAKANO OOENO OUJI e NAKATOMINO KAMATARI 

derrotaram os SOGA, centralizando novamente o poder no império. Esta 

reforma é conhecida como TAIKA NO KAISHIN. 

 

◆ Com a reforma TAIKA NO KAISHIN, iniciou-se um novo sistema de 

governo① e impostos②.  
 

①Neste governo, todas as terras e todas as pessoas se tornaram propriedades do 

governo. (KOUTIKOUMIN) 

Todas as pessoas maiores de 6 anos recebiam um pedaço de terra do governo 

(KUBUNDEN), que era devolvida ao governo quando faleciam 

(HANDENSHUJYUNOHOU). 

② Os impostos eram pagos com o arroz produzido nas terras dados pelo governo. Isso 

se chamava SO. Haviam outras obrigatoriedades chamadas CHO, YOU, HEIEKI, etc. 

HIERARQUIA: Posição social, classes sociais, categoria existente numa corporação. 

ZUI: China do século Ⅵ. 

★ Saiba mais ... ★ 



 
５            NARA-JIDAI (ERA NARA) 

 

 

 

◆ O imperador transferiu a capital para NARA em 710. Esta capital foi 

chamada de HEIJYOUKYOU. 

 

◆  HEIJYOUKYOU foi construída ao modelo da capital CHOUAN da China 

do século VII (TOU). 

 

◆ Foram enviados missionários (KENTOUSHI) à China (TOU) para estudar  

o sistema de governo e a cultura local. 

 

◆  Para diminuir a preocupação da sociedade, o Imperador SHOUMU 

(SHOUMUTENNOU) construiu o templo TOUDAIJI e uma grande 

estátua do Buda (DAIBUTSU). E em cada região foram construídos 

templos menores (KOKUBUNJI e KOKUBUNNIJI). 

 

◆ No templo TOUDAIJI há um galpão chamado SHOUSOUIN. No 

SHOUSOUIN estão guardados os tesouros de grande importância do 

SHOUMUTENNOU. 

 

◆ Nesta época existia no continente uma rota chamada Caminho da Seda 

(SHIRUKURŌDO①). No galpão SHOUSOUIN estão guardados alguns 

objetos que chegaram ao Japão através do Caminho da Seda.       

 

◆ Nesta época foram escritos vários livros ② 『 KOJIKI 』  e 

『NIHONSHOKI』 são livros que relatam a história do Japão.  

 

 

 

① SHIRUKURŌDO (Caminho da Seda): Caminho que ligava a Europa até a China. 

Através deste caminho houve um intercâmbio cultural de leste a oeste. 

② LIVROS: Entre estes livros, existe uma coletânea de poesia WAKA (Poesia de 

palavras compostas por 5,7,5,7,7 sílabas) conhecida como MAN YOU SHŪ. São 

poesias escritas pelo imperador e por camponeses. 

TOU: Dinastia que unificou a China no começo do século Ⅶ. 

★ Saiba mais ... ★ 



６        HEIAN-JIDAI (ERA HEIAN) 

 

 

◆ No ano de 794 o imperador transferiu a capital para KYŌTO. Esta capital 

era chamada de HEIANKYOU. 
 

◆ Nesta época a política e a cultura eram centralizados em torno da 

nobreza. 
 

◆ Entre a nobreza, a família dos FUJIWARA eram os mais poderosos. O 

auge do poder deles foi durante o período em que FUJIWARANO 

MICHINAGA comandava. 
 

◆ Enquanto o imperador era apenas uma criança, os nobres, como a família 

FUJIWARA, governaram o império como regente (SESSHOU). Depois 

que o imperador atingiu a maioridade, ocuparam o papel de principal 

conselheiro do imperador (KANPAKU). Esta política foi chamada de 

SEKKAN SEIJI. 
 

◆ A família FUJIWARA tomou posse de várias terras (feudo). 
      

◆Os nobres passaram a viver em mansões luxuosas, construídas em 

arquitetura SHINDEN (SHINDENZUKURI). 
     

◆ Tendo como base o KANJI, foram elaborados o HIRAGANA e o 

KATAKANA. Foram escritos vários livros famosos como 

『GENJIMONOGATARI』  da autoria de MURASAKI SHIKIBU, e 

『MAKURANOSOUSHI』 que é da autoria de SEISHOU NAGON. 
 

◆ Os GOUZOKU que tinham poder na região, se tornavam samurais 

(BUSHI). Entre os samurais, aqueles que se tornaram mais poderosos 

foram os grupos GENJI e HEISHI. 
 

◆ Houve uma batalha entre os GENJI e os HEISHI. Nesta batalha, venceu 

o grupo HEISHI. O BUSHI TAIRANO KIYOMORI, do grupo HEISHI, 

se tornou um DAIJYOUDAIJIN, o posto mais alto da corte imperial. 

 

  
 

 



７        KAMAKURA-JIDAI (ERA KAMAKURA) 

 

   

◆ MINAMOTONO YORITOMO derrotou o grupo HEISHI no DAN NO 

URA (Província de Yamaguchi). Em 1192, tornou-se o general feudal, 

líder máximo do governo (SEII TAISHOUGUN). Deu-se início ao 

primeiro governo militar (BAKUFU) em KAMAKURA. Este governo foi 

chamado de KAMAKURA BAKUFU. 

 

◆ Em seguida, um membro da família HOUJYOU se tornou o principal 

conselheiro do governo militar (SHIKKEN), tomando a frente na 

política.  

 

◆ O governo militar reconhecia as terras dominadas pelos samurais 

(BUSHI①) e recompensava-os com novas terras, isso era chamado de 

GO ON. O fato de um samurai lutar em favor do governo militar foi 

chamado de HOUKOU. 

 

◆ Em 1221, o império (CHOUTEI) ordenou um ataque ao governo militar. 

Mas o governo militar, com a ajuda dos samurais, derrotou a tropa do 

império. (Batalha Jyoukyū - JYOUKYŪ NO RAN) 

 

◆  Em 1231 foi elaborada uma lei para os samurais, chamada de 

GOSEIBAI SHIKIMOKU. 

 

◆ No final desta era, a China (GEN) atacou 2 vezes o Japão. Estes 

ataques foram chamados de GENKOU.  

 

◆ Nos ataques de GENKOU, os samurais não foram recompensados. Com 

isso, os samurais ficaram insatisfeitos com o regime militar. O que 

levou abaixo o relacionamento de GO ON e HOUKOU. 

 
 

 

① BUSHI: Grupos armados (samurai) que protegiam as propriedades particulares. 

Os samurais ligados ao governo militar através do relacionamento GO ON e 

HOUKOU, eram chamados de GOKENIN. 

GEN: Império Mongol. 

★ Saiba mais ... ★ 



 

８     MUROMACHI-JIDAI (ERA MUROMACHI) 

 

 

◆ Em 1334, o imperador GODAIGO (GODAIGO TENNOU) quis realizar 

um governo centralizado no imperador. Isto foi chamado de KENMU 

NO SHINSEI. 
 

◆  Mas o general ASHIKAGA TAKAUJI ficou insatisfeito e expulsou o 

imperador (TENNOU) e estabeleceu o governo militar muromachi  

(MUROMACHI BAKUFU) em Kyōto. 

 

◆ O 3º general ASHIKAGA YOSHIMITSU, acumulou muitas riquezas 

no comércio exterior com MIN (País construído pela raça chinesa KAN 

na China). Este comércio foi chamado de KANGOU BOUEKI. 

 

◆ O ASHIKAGA YOSHIMITSU construiu o KINKAKU como sua casa 

de campo. 

 

◆ O 8º general ASHIKAGA YOSHIMASA construiu o GINKAKU. 

 

◆  A cultura da era MUROMACHI①é destacada pelos métodos de 

construção dos quartos do GINKAKU, conhecida como SHOU IN 

ZUKURI, e a pintura SUIBOKU GA da autoria de SESSHŪ.  

 

◆ Em 1467, iniciou-se uma batalha entre os samurais YAMANA e o 

HOSOKAWA em Kyōto. Foi o início do período de batalhas 

conhecidos como OUNIN NO RAN. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

①  Vestígios desta cultura pode ser encontrados até hoje: como o TYA NO YU, 

IKEBANA, NOU e outros. 

★ Saiba mais ... ★ 



                  AZUCHI-MOMOYAMA JIDAI 1  

９            (ERA AZUCHI-MOMOYAMA 1) 

 

 

◆ Após o enfraquecimento do governo militar MUROMACHI, os samurais 

(BUSHI) com mais poder①, iniciaram batalhas por todas as regiões. 

 

◆ Os samurais mais poderosos se tornavam Senhores Feudais (SENGOKU 

DAIMYOU). 
 

◆ ODA NOBUNAGA, que na época usava flechas e espadas nas batalhas, 

começou a usar espingardas. 

 

◆ ODA NOBUNAGA construiu um castelo(AZUCHI JYOU) em AZUCHI 

(Província de Shiga) e instalou comerciantes ao redor do castelo. Acabou 

com os impostos comerciais para que qualquer pessoa pudesse praticar o 

comércio livremente (RAKUICHI・RAKUZA).  

  

◆ Nesta época FRANCISCO XAVIER introduziu o cristianismo. ODA 

NOBUNAGA protegeu o cristianismo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①  GEKOKUJOU: Quando uma pessoa que possui força vence o seu superior. 

(suplantação).  

 

★ Saiba  mais ... ★ 



               AZUCHI-MOMOYAMA JIDAI 2  

１０             (ERA AZUCHI-MOMOYAMA 2) 
 

 

◆ Após a morte de ODA NOBUNAGA, TOYOTOMI HIDEYOSHI 

tornou-se o principal conselheiro do imperador (KANPAKU ) e unificou o 

país. 

 

◆ TOYOTOMI HIDEYOSHI unificou as medidas de comprimento e volume 

e verificou o tamanho de todas as plantações de arroz do país. Isto 

chama-se KENCHI/TAIKOUKENCHI (Censo de terras). 

 

◆ TOYOTOMI HIDEYOSHI também tirou as armas dos camponeses e dos 

templos. Este movimento recebeu o nome de KATANAGARI. 

 

◆ Com o censo de terras (KENCHI) e o desarmamento (KATANAGARI),  

diferenciou-se os samurais dos camponeses (HEINOU BUNRI). 

 

◆ TOYOTOMI HIDEYOSHI, com a intenção de atacar Min (China), mandou 

o exército para a Coreia. 
 

◆  Após a morte de TOYOTOMI HIDEYOSHI, TOKUGAWA IEYASU 

assumiu o poder. No ano de 1600, TOKUGAWA IEYASU derrotou os 

senhores feudais que eram contra ele. Esta batalha chamou-se 

SEKIGAHARA NO TATAKAI.  
 

 
 

 

 

 

 

 


