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História

Neste Guia você vai estudar o Japão no século XVI.
Pág. 57 à 60 do Volume 7
Prof. Rogério Cunha

O Japão do século XVI
Atualmente quando falamos de Japão, nos vem à cabeça um país altamente
tecnológico e com uma cultura bastante rica. Também chama a atenção a
estabilidade política que lá existe.
Mas será que sempre foi assim? Neste material você terá a oportunidade de
conhecer uma época muito particular da história japonesa: o século XVI.
Será que o Japão no século XVI já era um território rico e estável politicamente?
Confira nas próximas lâminas.

O Japão encontrado pelos portugueses
Em 1543, quando os portugueses chegaram ao Japão após estabelecerem seus contatos
comerciais com indianos e chineses, depararam-se com um território dividido.
O conflito, de ordem política, foi estabelecido entre os daimios, que formavam a
aristrocracia japonesa, e o xogunato Ashikaga do Período Morumachi.
Como os daimios desejavam aumentar seus poderes, entrando em conflito pela posse de
terras, o imperador, ainda que auxiliado pelos xoguns, não conseguia conter os conflitos,
que evoluíram para guerras internas.

“À época da chegada dos portugueses, o Japão era dominado nominalmente por um
imperador, que apesar de ser o senhor absoluto do território, na prática não era assim
tão poderoso. O controle efetivo das terras distribuía-se entre os membros da nobreza e
os chefes militares. Em cada um dos domínios, cada senhor tinha os seus vassalos num
sistema político semelhante ao feudalismo, ou seja, o imperador não era muito mais
do que um senhor feudal, com poderes um pouco estendidos no âmbito das relações de
soberania e vassalagem. Por conta dessa pulverização política, o Japão vivera um longo
período de guerras civis e estava bastante desgastado em meados do século XVI. A
chegada dos portugueses, o contato com outros europeus e o exemplo próximo da China,
com seus governos estáveis, poderosos e até ameaçadores, abriu os olhos dos poderosos
do Japão para a necessidade de unificar politicamente o território, promovendo a
centralização do poder e a criação de um Estado forte que pudesse fazer frente aos
estrangeiros.”
RAMOS, Fábio Pestana. Por mares nunca dantes navegados: a aventura dos descobrimentos. São
Paulo: Contexto, 2008. p. 148.

Os portugueses estabeleceram prolíficas
relações comerciais com os japoneses em seus
portos, valendo-se do interesse na aquisição
de armas de fogo, por parte dos daimios.
O controle sobre a nova tecnologia de guerra
garantia a supremacia dos exércitos daimios
equipados com os mosquetes portugueses,
enquanto que os exércitos tradicionais de
samurais viam-se incapazes de reagir ao poder
de fogo das novas armas.
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Contatos comerciais com os europeus

A partir dos contatos comerciais
estabelecidos entre Japão e Portugal,
a Coroa Portuguesa autorizou o
envio de missionários jesuítas para
o território japonês de Nagasaki, que
passou a constituir a maior cidade
cristã do Japão.
Os preceitos cristãos passaram a
exercer forte influência sobre a lei
japonesa – por vezes conflitando
diretamente com pontos específicos
da legislação local (como na proibição
do infanticídio, que era legalizado no
Japão).
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Os missionários jesuítas no Japão

O fechamento do Japão ao Ocidente
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Através do fortalecimento do xogunato Tokugawa, no século XVII, a guerra entre os
daimios chegou ao fim.
O xogunato, visando fortalecer seu poder através da implantação de uma política
isolacionista (o Edito de Sakoku, “país fechado”), proibiu a prática do cristianismo e
determinou a perseguição aos cristãos, além de fechar os portos para negociações
comerciais com estrangeiros.
A medida só seria revertida no século XIX, com a pressão truculenta exercida pelos
estadunidenses à reabertura comercial, resultando no Tratado de Kanagawa de 1854.

EXERCÍCIOS
1. Quais são as dificuldades que um território fragmentado, do ponto
de vista político e militar, pode enfrentar?
2. Quais foram os impactos para o Japão da sua política de
fechamento cultural e comercial?
3. Você já ouviu falar em Era Meiji? Faça uma pesquisa e descubra do
que se trata.

#IrAlém

O Japão da Era Meiji
https://www.youtube.com/watch?v=uncLQV4Y3_s

