
１１           EDO JIDAI 1    (ERA EDO) 
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◆ No ano de 1600, TOKUGAWA IEYASU venceu a batalha SEKIGAHARA 

 （SEKIGAHARA NO TATAKAI）.  
 

◆ Em 1603, TOKUGAWA IEYASU estabeleceu o governo militar EDO (EDO 

 BAKUFU) em EDO, na atual região de Tokyo-to. 
  

◆ TOKUGAWA IEYASU dividiu os senhores feudais em três categorias: Os 

SHINPAN, os FUDAI e os TOZAMA①. Posicionou os SHINPAN e os 

FUDAI em regiões próximas à EDO, e os TOZAMA em regiões mais 

afastadas. 
   

◆ Chamava-se HAN o sistema de terras e política dos senhores feudais.  
 

◆ O governo militar concedeu o alvará (SHUINJYOU) para os senhores 

feudais e os comerciantes protegendo o comércio.   
 

◆ O 2º general, TOKUGAWA HIDETADA, formulou as leis que deveriam ser 

obedecidas pelos samurais (BUKE SHOHATTO). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

① SHINPAN eram os senhores feudais da família TOKUGAWA, FUDAI eram os 

senhores feudais aliados há muitos anos à família TOKUGAWA, e os TOZAMA eram 

os senhores feudais que se tornaram aliados da família TOKUGAWA após a batalha 

de SEKIGAHARA.   
 

★Saiba mais ... ★ 
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◆ O 3º general, TOKUGAWA IEMITSU, acrescentou à lei BUKE 

SHOHATTO o sistema SANKIN KOUTAI①.  
 

◆ Com o governo militar, a população foi dividida em classes sociais de 

samurais (BUSHI), agricultores (HYAKUSHOU), comerciantes 

(CHOUNIN) e outros.   

 

◆ O governo militar, preocupado com possíveis motins② entre os seguidores 

do cristianismo, proibiu o cristianismo.   

 

◆ Em 1637, liderados por AMAKUSA SHIROU, os seguidores do 

cristianismo e agricultores causaram um grande motim. Este foi chamado 

de SHIMABARA・AMAKUSA IKKI.  
 

◆ O governo militar proibiu o intercâmbio entre o Japão e o exterior. E o 

comércio exterior foi limitado apenas à China e a Holanda③. Chamaram 

este acontecimento de isolamento do país (SAKOKU).  
 

◆ O local onde se realizavam as atividades comerciais com a Holanda 

chamava-se DEJIMA, localizado na província de Nagasaki.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
         

 

 

 

 

 

    

 

① SANKINKOUTAI: O governo militar fazia com que os senhores feudais se 

locomovessem, de suas terras para EDO e de EDO para suas terras, de ano em ano. 

Assim, fazia com que os senhores feudais tivessem muitos gastos e não conseguissem 

se fortalecer.  

② MOTINS: Rebeliões, revoltas. 

③ A Holanda tinha mais interesse no comércio do que em expandir o cristianismo. 

★Saiba mais ... ★ 
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◆ A era EDO foi uma época pacífica por um longo período. A região de EDO 

era o centro da política e da economia, e fez com que a indústria se 

desenvolvesse. Osaka se tornou a região central do comércio.   
 

◆ Os gastos do governo militar só aumentavam. O 8º general, TOKUGAWA 

YOSHIMUNE, realizou a reforma KYOUHOU NO KAIKAKU①.  
 

◆ Nesta época houve muitos períodos de fome (KIKIN)②. Os agricultores e 

os comerciantes se rebelaram e promoveram motins como o 

HYAKUSHOU IKKI e o UCHIKOWASHI.  
 

◆ Em 1837, OOSHIO HEIHACHIROU que era um oficial do governo,   

  provocou uma rebelião em OSAKA em prol dos que sofriam com a fome.  
 

◆ CHIKAMATSU MONZAEMON foi um dramaturgo que escreveu vários  

   roteiros para o teatro japonês (KABUKI) e teatro com fantoches 

(JYOURURI).  
 

◆ SUGITA GENPAKU e MAENO RYOUTAKU estudaram a ciência holandesa 

(RANGAKU) e escreveram a tradução do livro holandês sobre anatomia: 

『KAITAI SHINSHO』. 
 

◆ MOTOORI NORINAGA pesquisou o KOKUGAKU③ e escreveu o livro  

『KOJIKIDEN』.  
 

◆ INOU TADATAKA percorreu todo o país e fez o mais preciso mapa do 

Japão.  
 

◆ A obra 『TOUKAIDOU GOJYUUSANTSUGI』de UTAGAWA HIRO 

SHIGE em estilo “Retratos do Mundo Flutuante” (UKIYOE), é uma das 

obras mais famosas do gênero.  

 

① A reforma KYOUHOU NO KAIKAKU, incentivava os estudos e proibia regalias. 

Outras reformas também foram realizadas na época. A KANSEI NO KAIKAKU de 

MATSUDAIRA SADANOBU e a TENBOU NO KAIKAU de MIZUNO TADAKUNI.  

② Nesta época a fome foi gerada por problemas na agricultura devido ao clima. 

③ Estudo que pesquisava o modo de pensar dos japoneses antigos. 

★Saiba mais ... ★ 
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① Neste tratado foram abertos os portos de SHIMODA em Shizuoka-ken e 

HAKODATE em Hokkaidou. 

② Neste tratado foram abertos cinco portos. Os portos de HAKODATE, KANAGAWA, 

atual porto de Yokohama, NAGASAKI, NIIGATA e HYOUGO, atual porto de Koube. 

   
 
 

◆ Em 1853, o comodoro Perry da marinha dos Estados Unidos da América, 

chegou à URAGA em Kanagawa-ken com 4 navios de guerra para tentar 

reabrir os portos japoneses.  
 

◆ Em 1854, o governo militar assinou o “Tratado de Kanagawa” (NICHIBEI 

WASHIN JYOUYAKU①), e com este se findou o isolamento do país. 
 

◆ E em 1858, foi assinado o “Tratado de Amizade e Comércio” (NICHIBEI 

SHUUKOU TSUUSHOU JYOUYAKU②), e o Japão iniciou o comércio 

exterior. 
  

◆ Este tratado não permitia a cobrança livre de impostos sobre as 

mercadorias importadas (Direito de autonomia para tarifação). Também 

não permitia que os estrangeiros que cometessem delitos fossem 

julgados conforme a lei japonesa (Direito de julgamento consular). Sendo 

assim, era um tratado que desfavorecia o Japão.  
  

◆ Com o início do comércio exterior, houve uma alta nos preços dos 

produtos internos. Com isso, os comerciantes e os samurais (BUSHI) de 

classe inferior passavam por dificuldades. Aumentava assim a 

insatisfação da população.  
 

◆ Começaram a surgir movimentos para expulsar o que era de origem 

estrangeira e para derrubar o governo militar. Os líderes destes 

movimentos eram KIDO TAKAYOSHI de CHOUSHUU HAN em 

Yamaguchi-ken, OOKUBO TOSHIMICHI e SAIGOU TAKAMORI de 

SATSUMA HAN em Kagoshima-ken.   
 

◆ Em 1867, o 15º general TOKUGAWA YOSHINOBU, devolveu o poder 

político ao imperador, restituindo o poder à corte imperial (TAISEI 

HOUKAN). Assim se deu a queda do governo militar EDO.   
 
 

 

 

 

 

★Saiba mais ... ★ 



１５         MEIJI JIDAI 1    (ERA MEIJI) 

  

   

 

◆ A partir do ano de 1868, em cada território, aconteceram batalhas entre 

o exército do governo MEIJI e o antigo exército do governo militar EDO 

(BOSHIN SENSOU). O exército do governo MEIJI venceu. 

 

◆ Também em 1868, o imperador MEIJI anunciou as novas diretrizes 

políticas, conhecidas como “Juramento de Cinco Cláusulas” (GOKAJYOU 

NO GOSEIMON). O governo MEIJI (MEIJI SEIFU) realizou várias 

reformas. 

 

◆ Em 1871, os feudos (HAN) de todo território foram transformados em 

províncias metropolitanas (FU) e províncias (KEN). Acontecimento 

conhecido como HAIHAN CHIKEN. E pessoas indicadas pelo governo 

passaram a administrar estas províncias. 

 

◆ O governo extinguiu a divisão das classes sociais existentes na era EDO, 

e fez com que toda a população tivesse igualdade social①. A população 

passou a ter o direito de escolha para suas profissões e locais de 

moradia. 

 

◆ Porém, ainda restaram divisões de classes que receberam outras 

denominações. A família imperial era denominada KOUZOKU, a nobreza e 

os senhores feudais eram os KAZOKU, os samurais eram os SHIZOKU, 

os agricultores, comerciantes e outros eram os HEIMIN. 

 

① Em 1869, aconteceu a “Devolução dos Feudos à Coroa” (HANSEKIHOUKAN). Através 

deste acontecimento, os senhores feudais devolveram ao governo as terras e os 

títulos. 

★Saiba mais ... ★ 
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◆ OOKUBO TOSHIMICHI e KIDO TAKAYOSHI com intuito de 

acompanhar os países da Europa, deram ênfase em prosperar com a 

indústria e fortalecer o exército (FUKOKU KYOUHEI). 
 

◆ Com a criação do sistema escolar (GAKUSEI), crianças com mais de 6 

anos passaram a frequentar a escola primária. 

◆ Devido ao serviço militar obrigatório (CHOUHEIREI), quando os rapazes 

atingissem a idade de 20 anos, deveriam servir o exército por 3 anos. 
 

◆ O governo modificou o sistema de cobrança de impostos sobre as terras 

para estabilizar a economia do país (CHISO KAISEI). Através deste 

sistema o povo, na maioria agricultores, começou a pagar os impostos, 

tributos anuais, em dinheiro. 
 

◆ Para iniciar a modernização das indústrias e produzir em massa, o 

governo construiu uma fábrica sob administração estatal (KAN’EI- 
KOUJYOU)①. Esta linha da política foi conhecida como “Incentivo a Nova 

Indústria” (SHOKUSAN KOUGYOU). 
 

◆ Tais reformas e mudanças na sociedade desta época são chamadas de 

“Restauração de Meiji” (MEIJI ISHIN). 
 

◆ Na era Meiji, foram apresentadas a cultura e os costumes do ocidente 

ao povo japonês. Através desta, ocorreram mudanças no cotidiano da 

população. Chamamos esta ocasião de “Civilização e Cultura”  

(BUNMEIKAIKA). 
 

◆ FUKUZAWA YUKICHI adotou novos pensamentos ocidentais e escreveu 

o livro『GAKUMON NO SUSUME②』.   

  
 
 

 

 

 

 

① A fábrica de fiação Kan Ei Tomioka Seishijyou na província de Gunma, foi a primeira 

fábrica de administração estatal construída no país. 

② O título deste livro é conhecido em português como: Convite ao Saber. 

★Saiba mais ... ★ 
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◆ A população insatisfeita com o governo, liderada por SAIGOU 

TAKAMORI, começou a guerra do sudoeste (SEINAN SENSOU).  

◆ Em seguida, começou a se expandir um movimento para que a população 

pudesse participar da política, conhecido como “Movimento de Liberdade 

e Direitos Humanos” (JIYUU MINKEN UNDOU). 

◆ ITAGAKI TAISUKE e seus aliados iniciaram um movimento para abrir o 

parlamento e introduzir a constituição. 

◆ ITOU HIROBUMI se tornou o primeiro chefe do gabinete ministerial do 

Japão. E em 1889, com base na constituição da Alemanha, criou a 

“Constituição Meiji” (DAI NIPPON TEIKOKU KENPOU①).   

◆ Em 1890, aconteceu a primeira eleição ②  e se formou o primeiro 

parlamento japonês. 

◆ Em 1894, o Japão com intuito de expandir território na China e na Coreia, 

iniciou uma guerra contra SHIN, atual China. Esta guerra é conhecida 

como “Guerra Sino-Japonesa” (NISSHIN SENSOU). O Japão venceu 

esta guerra e a região de Taiwan se tornou colônia japonesa 

(SHOKUMINCHI)③.  

◆ Em 1904, os conflitos entre Japão e Rússia aumentavam, o que deu início 

a “Guerra Russo-Japonesa” (NICHIRO SENSOU). 

◆ O Japão venceu a Guerra Russo-Japonesa e ocupou a Coreia (KANKOKU), 

acontecimento este conhecido como “Ocupação da Coreia” (KANKOKU 

HEIGOU). 

◆ Em 1894, MUTSU MUNEMITSU conseguiu acabar com o “Direito de 

Julgamento Consular” (RYOUJI SAIBANKEN). 

◆ Em 1911, KOMURA JYUTAROU conseguiu obter o “Direito de Autonomia 

para Tarifação de Impostos sobre Produtos Importados” (KANZEI 

JISHUKEN). Através desta se findaram os tratados com os países 

ocidentais que desfavoreciam o Japão. 

 

 

 

 

 

① Nesta constituição, quem governava o país era o imperador. Também era de 

competência do imperador conduzir o exército e estabelecer tratados. 

② Apenas os homens acima de 25 anos que pagavam regurlarmente os impostos tinham o 

direito de votar. 

③ Os países ocidentais em busca de recursos e novos mercados, avançavam em regiões 

da Ásia e África e faziam destas regiões colônias de seus países. 
 

★Saiba mais ... ★ 



            MEIJI JIDAI 4 ・ TAISHOU JIDAI  

              (ERA MEIJI/ERA TAISHO) 

４・ 

１８ 

   

◆ O desenvolvimento da indústria modernizou a vida da população. Porém, 

começaram a aparecer problemas na sociedade, como o problema tóxico 

das minas de cobre de Ashio①. 
 

◆ Na área da medicina, KITAZATO SHIBASABUROU descobriu o 

tratamento para o tétano. NOGUCHI HIDEYO pesquisou sobre a febre 

amarela.  
 

◆ Muitos escritores romancistas como; NATSUME SOUSEKI e HIGUCHI 

ICHIYOU escreveram muitas obras nesta época. 
 

◆ Na Europa, em 1914, acontecia a “Primeira Guerra Mundial” (DAI ICHIJI 

SEKAI TAISEN). O Japão também participou desta guerra e se tornou 

um dos países vencedores. 
 

◆ Na ERA TAISHOU começaram a se expandir “Ideais Democráticos” 

(MINSHU SHUGI ② ), e muitos movimentos foram realizados para 

modificar a sociedade conhecidos como “Democracia TAISHOU” 

(TAISHOU DEMOKURASHII). 

 

◆ HIRATSUKA RAICHOU e ICHIKAWA FUSAE realizaram movimentos 

para defender os direitos das mulheres. 
 

◆ Em 1922, foi criada a associação ZENKOKU SUIHEISHA promovendo 

um movimento para acabar com a discriminação.  
 

◆ A população tinha mais consciência da democracia, foi criada a lei do voto 

geral (FUTSUU SENKYOHOU). Com esta lei todos os homens acima de 

25 anos podiam votar. Por outro lado, o governo fiscalizava as pessoas 

que eram contra a sua política com a “Lei de Preservação da Paz” (CHIAN 

IJIHOU).  

 

 

 

 

 

① Os gases tóxicos e águas residuais que saiam das indústrias traziam  consequências 

para a vida dos agricultores. TANAKA SHOUZOU queixou-se ao governo para que 

parassem os trabalhos na mina de cobre de ASHIO.   

② Democracia é fazer as leis com a opinião de todos. 

★ Saiba mais ... ★ 



   １９      SHOUWA JIDAI 1  (ERA SHOWA) 
 

 

 

◆ A era SHOWA (SHOUWA JIDAI) foi uma época de crise econômica em 

todos os países. Este período é conhecido como: “A Grande Depressão”  

(SEKAI KYOUKOU①). 

◆ Em 1931, o Japão atacou o exército chinês, este acontecimento ficou  

conhecido como “Incidente da Manchúria” (MANSHUU JIHEN). E 

construiram, sem permissão, um país chamado “Manchúria” 

(MANSHUUKOKU). 

◆ A Manchúria não foi reconhecida como um país independente, e com isso 

o Japão se desligou da “Liga das Nações” (KOKUSAI RENMEI②). Logo 

após isso, iniciou a “Segunda Guerra Sino-Japonesa” (NICCHUU 

SENSOU ). 

◆ Nesta época na Europa, a Alemanhã invadia os países vizinhos. E assim 

começou a “Segunda Guerra Mundial” (DAI NIJI SEKAI TAISEN), que 

dividiu o mundo em dois partidos.   

◆ O Japão se aliou aos exércitos da Alemanha e Itália num pacto chamado: 

“Pacto Tripartite” (NICHIDOKUI SANGOKU DOUMEI). Tentaram 

dominar as regiões da Ásia e assim entraram em conflito com os Estados 

Unidos e a Inglaterra.  

◆ Assim o Japão iniciou a guerra contra os Estados Unidos, a Inglaterra e 

outros. Guerra conhecida como: “Guerra do Pacífico” (TAIHEIYOU 

SENSOU). 

◆ No início o Japão estava vencendo a guerra, mas, a capital japonesa 

começou a sofrer ataques aéreos do exército americano.  

◆ Em Agosto de 1945, o exército americano lançou a bomba atômica 

(GENSHI BAKUDAN) sobre as cidades de HIROSHIMA e NAGASAKI. 

◆ Em 15 de Agosto, o Japão reconheceu a derrota e se rendeu 

incondicionalmente. Assim, acabou a guerra. E ao mesmo tempo, Taiwan e 

Coreia deixaram de ser colônias do Japão. 
 

 

 

 

 
 

 

 

① A economia americana estava instável, e esta instabilidade se espalhou 

 por todo o mundo. 

② Após a Primeira Guerra Mundial (1920), em busca da paz mundial foi  

criado a Liga das Nações.  

 

★Saiba mais ... ★ 



 

２０         SHOUWA JIDAI 2   (ERA SHOWA)  
 

 

 

◆ Em 1945, com o fim da Segunda Guerra Mundial, o Japão ficou sob a  

ocupação de países aliados aos Estados Unidos. Logo após iniciou-se a 

reforma pós guerra (SENGO KAIKAKU). 

 

◆ A principal reforma, foi a mudança na constituição para tornar o país 

democrático. No dia 3 de Novembro de 1946 foi promulgada a 

“Constituição do Japão” (NIHON KOKU KENPOU), que entrou em vigor 

a partir do dia 3 de maio do ano seguinte.  
  

◆ Esta constituição foi baseada em três ideais, que são: “Soberania 

Popular” (KOKUMIN SHUKEN), “Respeito aos Direitos Humanos 

Fundamentais” (KIHONTEKI JINKEN NO SONCHOU) e “Pacifismo” 

(HEIWA SHUGI). 
 

◆  Foi dado o direito ao voto à todas as pessoas acima de 20 anos 

(SENKYOKEN). As mulheres também conquistaram o direito ao voto 

(SANSEIKEN).  

 

◆  A educação primária e ginasial, com duração de 9 anos, tornou-se 

obrigatória. Meninos e meninas passaram a receber a mesma educação. 

 

◆ Através da “Reforma Agrária” (NOUCHI KAIKAKU), agricultores que 

não possuiam suas próprias terras, passaram a ter suas terras.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２１       SHOUWA JIDAI 3   (ERA SHOWA 3)  
 

 

◆ Após a Segunda Guerra Mundial, para manter a paz na comunidade 

internacional, foi criada a “Organização das Nações Unidas (ONU)” 

(KOKUSAI RENGOU① ). No entanto, os Estados Unidos e a União 

Soviética entraram em confronto, fazendo com que o mundo se dividisse 

em dois partidos novamente.  

 

◆ A Coreia entrou em confronto se dividindo em Coreia do Sul e Coreia do 

Norte. Resultando na Guerra da Coreia.   

 

◆ Em 1951, na cidade de São Francisco – EUA, foi realizada a conferência 

da paz. O Japão firmou o tratado de paz com mais 48 países, conhecido 

como: “Tratado de São Francisco” (SAN FURANSHISUKO HEIWA 

JYOUYAKU). 
 

◆ O Japão e os Estados Unidos assinaram o “Tratado de Segurança” 

(ANZEN HOSHOU JYOUYAKU).  

 

◆ Em 1956, foi permitida a filiação do Japão à Organização das Nações 

Unidas. Assim, o Japão retornou à comunidade internacional. 

 

◆ A economia japonesa se desenvolveu bastante. E em 1964, foi realizada 

as olimpíadas em Tokyo. Foram construídas várias ruas e diversos 

edifícios. Tornando-se uma época conhecida como: “Crescimento 

Econômico Acelerado” (KOUDO KEIZAI SEICHOU②). 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

① Foi criada a partir das reflexões sobre a segunda guerra mundial. Vários países se 

ajudam mutuamente, conversando para resolver os problemas internacionais.  

② Nesta época houve um desenvolvimento nas construções de ruas, ferrovias, expansão 

 do comércio e etc. A vida da população ficou mais tranquila. Por outro lado, começou a 

 surgir problemas de poluição e questões ambientais.  

★Saiba mais ... ★ 


