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RESUMO 

Durante a primeira metade do século XX parte da elite política japonesa procurou 

implementar a Grande Esfera do Leste Asiático. A Esfera, de acordo com seus 

idealizadores, tinha a intenção de pôr em movimento uma alternativa ideológica e um 

princípio unificador e organizacional que fosse capaz de articular laços políticos, 

militares, econômicos e culturais entre o Japão e os povos conquistados, através da 

hierarquia entre as nações. Com esse objetivo o Japão embarcou em uma série de conflitos 

que o levaram ao ataque de Pearl Harbor em dezembro de 1941 e, posteriormente, sua 

rendição para os americanos em 1945. 

Como consequência, em meados do século XX, líderes japoneses foram julgados no 

Tribunal Militar Internacional para o Leste Asiático, ou Tribunal de Tóquio. No total, o 

Tribunal de Tóquio durou 2 anos entre o indiciamento, apresentação da acusação, defesa, 

julgamento e implementação das sentenças. Um dos acusados foi Tojo Hideki: Primeiro 

Ministro japonês durante o ataque a Pearl Harbor e durante boa parte da Guerra do 

Pacífico. 

Ele se tornou uma das figuras mais importantes desse período e seu governo foi 

responsável por delinear melhor as características da ideia pan-asiática e conseguir 

realizar, de forma mais concreta, seus objetivos. Apesar dessa relevância histórica estudos 

sobre sua vida são poucos no Brasil, assim como outros temas como pan-asianismo, 

Tribunal de Tóquio, o imperialismo japonês, colonialismo japonês e história moderna do 

Japão.  

Visando preencher tais lacunas na Academia de Relações Internacionais, este trabalho 

tem como objetivo geral demonstrar como padrões de pensamento do Pan-asianismo 

japonês coalesceram na perspectiva de Tojo Hideki sobre a melhor maneira de organizar 

a política externa do país durante 1940 e 1944. Neste sentido pretende identificar e 

analisar os filtros cognitivos que guiaram o período autoritário-militar japonês, de 1940 

a 1944, de acordo com a perspectiva de Tojo Hideki. 

Para analisar a ‘visão de mundo’ de Tojo Hideki, serão utilizadas as transcrições do 

julgamento do Tribunal Militar Internacional para o Extremo Oriente (IMTFE) e as 

transcrições das atas das reuniões ministeriais e imperiais entre junho e dezembro de 

1941.  

 

Palavras-chave: Japão, Pan-Asianismo, Tojo Hideki, Tribunal de Tóquio 
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ABSTRACT: 

 

During the first half of the 20th century, some part of the Japanese political elite sought 

to implement the Great East Asian Sphere. The Sphere, according to its creators, had the 

intention of setting in motion an ideological alternative and a unifying and organizational 

principle that was capable of articulating political, military, economic and cultural ties 

between Japan and its conquered people, through the hierarchy between the nations. To 

that end, Japan embarked on a series of conflicts that led to the attack on Pearl Harbor in 

December 1941 and, subsequently, its surrender to the Americans in 1945. 

Therefore, Japanese leaders during those first decades of the twentieth century were tried 

at the International Military Tribunal for the Far East, or Tokyo Trial. In total, the Tokyo 

Trials lasted 2 years, between the indictment, defense, judgment, and implementation of 

the sentences. One of the accused was Tojo Hideki: Japanese Prime Minister during the 

attack on Pearl Harbor and during much of the Pacific War. 

He became one of the most important figures of that period and his government was 

responsible for better delineating the characteristics of the Pan-Asian idea and achieving 

its objectives in a more concrete way. Despite this historical relevance, studies on his life 

are incipient in Brazil, as well as other themes such as pan-Asianism, Tokyo Trials, 

Japanese imperialism, Japanese colonialism, and modern history of Japan. 

To fill these gaps in the Brazilian Academy of International Relations, this work has the 

general objective of demonstrating how thought patterns of Japanese Pan-Asianism 

coalesced in Tojo Hideki's perspective on the best way to organize the country's foreign 

policy during 1940 and 1944. To this end, the aim of this work is analyze and understand 

which cognitive filters guided the Japanese military-authoritarian period, from 1940 to 

1944, according to the perspective of Tojo Hideki. 

To analyze Tojo Hideki's 'worldview', the transcripts of the trial of the International 

Military Tribunal for the Far East (IMTFE) and the transcripts of the minutes of the 

ministerial and imperial meetings between June and December 1941 will be used.  

 

Key-words: Japan, Pan-asianism, Tojo Hideki, Tokyo Trials 
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Introdução 

No século XIX, o acadêmico Sato Nobuhiro, considerado o fundador do conceito 

de “Grande Leste Asiático” afirmou: “Nossa terra imperial surgiu nos primórdios da Terra 

e é a raiz e a base de todos os outros países do mundo (...) estabelecer os povos do mundo 

inteiro em paz foi, desde o início, a missão principal e urgente de nosso país celestial”. 1 

Em 21 de janeiro de 1942, Primeiro Ministro Tojo Hideki discursou sobre as atitudes 

japonesas em relação às nações do que ele considerava ‘Grande Leste Asiático’:  

“ (...) a política básica do estabelecimento da Esfera da Co-prosperidade do 

Grande Leste Asiático tem suas origens no grande espírito que norteou a 

fundação de nosso Império, cujo objetivo é permitir que cada país e povo do 

Grande Leste Asiático tenha seu lugar apropriado e demonstre seu real caráter, 

garantindo assim a coexistência e a co-prosperidade com base em princípios 

éticos, com o Japão servindo como seu núcleo. Seu estabelecimento se estende 

por uma vasta área e deve ser realizado por meio de ajuda mútua e cooperação 

com pessoas de diferentes raças”2 

 

Nota-se, pelo discurso do Primeiro Ministro, que determinados valores culturais 

do século anterior foram reproduzidos no seu discurso e podem ser considerados como 

filtros cognitivos que moldaram a sua cosmovisão. Com isso em mente, o presente projeto 

se insere no campo de pesquisa da História Cultural das Relações Internacionais. O 

objetivo geral é demonstrar como padrões de pensamento do Pan-asianismo japonês 

coalesceram na perspectiva de Tojo Hideki sobre a melhor maneira de organizar a política 

externa do país durante 1940 e 1944. Neste sentido, pretende identificar e analisar os 

filtros cognitivos que guiaram o período autoritário-militar japonês, de 1940 a 1944, de 

acordo com a perspectiva de Tojo Hideki. 

Tojo foi um relevante ator na política japonesa, tendo ocupado os cargos de Vice-

ministro de Guerra (1938), Ministro de Guerra (1940) e Primeiro Ministro (1941). Ele 

nasceu em uma família de militares, com herança samurai. Apesar de estar no Exército, 

sua vida profissional foi mais voltada para o serviço burocrático, o que o tornou o 

candidato ideal para representar o Exército no governo e ocupar os cargos políticos.  

Para entender os padrões de pensamentos refletidos no discurso político de Tojo 

é necessário, primeiro, esclarecer melhor o que se entende por cultura. Para Linton (1973), 

 
1 De Bary, Wm Theodore, Carol Gluck, and Donald Keene. Sources of Japanese Tradition: Volume 2, 1600 

to 2000. Columbia University Press, 2005, pp. 802 
2 STATEMENT BY HIS EXCELLENCY, GENERAL HIDEKI TOZYO, PREMIER OF JAPAN, 

ON THE JAPANESE EMPIRE’S ATTITUDE TOWARDS THE PEOPLES OF GREATER EAST 

ASIA. January 21, 1942. In Messages of the President Book 2: Jose P. Laurel (Volume 3: Historical Papers 

and Documents). Office of the President of the Republic of the Philippines. Disponível em: 

https://archive.org/details/MOP-Vol3-Jose-P-Laurel-Historical-Papers-and-Documents. Acesso em 25 de 

abril de 2020. Itálico do autor. 

https://archive.org/search.php?query=creator%3A%22Office+of+the+President+of+the+Republic+of+the+Philippines%22
https://archive.org/details/MOP-Vol3-Jose-P-Laurel-Historical-Papers-and-Documents
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cultura é o conjunto dos padrões de pensamentos de uma sociedade que são passados de 

geração para geração e organizam a vida social3. Para Burke (2014), a definição utilizada 

pela Nova História Cultural se baseia na definição do antropólogo Edward B. Taylor, de 

que cultura “é esse todo complexo que compreende o conhecimento, as crenças, a arte, a 

moral, o direito, os costumes e as outras capacidades ou hábitos adquiridos pelo homem 

enquanto membro da sociedade” 4.  

Os estudos sobre a relação entre cultura e História têm seu início no século 

XVIII, quando houve interesse maior na relação entre cultura e sociedade. No século XIX, 

ocorre uma marginalização desse tipo de trabalho que floresce, novamente, no século 

XX5. Segundo Burke (2014), nos anos 1970, a história cultural é redescoberta, mas ainda 

com falta de marcos conceituais e metodológicos consensuais. Os estudos focavam 

principalmente no simbólico e suas interpretações6. Ainda de acordo com o autor o maior 

interesse por cultura, nos últimos 30 anos do século XX, teve efeitos nas mais diversas 

disciplinas.  

No tocante, em particular, às Relações Internacionais, embora a cultura não seja 

tratada como ‘problemática específica pelas análises da chamada escola realista, por 

exemplo, o tema cultural aí aparece como um elemento das “forças profundas”, no sentido 

que lhe é atribuído por Pierre Renouvin’7. Para Suppo e Lessa (2007, p.225), a dimensão 

cultural nas Relações Internacionais é vista de forma secundária: somente na década de 

1970 o fator cultural passa a fazer parte dos estudos no campo de Relações Internacionais 

e, no Brasil, os primeiros trabalhos são publicados na década de 1990. Para Casey e 

Wright (2008), a ideia de que as relações internacionais podem ser analisadas apenas 

através da balança de poder mostrou-se simplista e a importância de estudar ideologias e 

 
3 LINTON, Ralph. O indivíduo, a cultura e a sociedade. In: CARDOSO, Fernando Henrique. Homem e 

sociedade. São Paulo. Ed. Nacional, 1973. P.99 
4 Definição do antropólogo Edward B. Taylor. Citação disponível em:  Cuche, Denys, Miguel Serras 

Pereira, and Fernando Gandra. A noção de cultura nas ciências sociais. 1999. P. 38 
5 Burke (2000), faz uma revisão bibliográfica sobre a relação entre Cultura e História e sobre a evolução da 

História Cultural. Ver: Burke, Peter, and Alda Porto. Variedades de história cultural. Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 2000. 
6 Burke (2014) complementa a revisão bibliográfica e, Burke (2000), adicionando as novas obras do século 

XX e início do século XIX. Ver: Burke, Peter. O que é história cultural? Editora Zahar, 2014. 
7 Suppo, Hugo R., and Mônica Leite Lessa. "O estudo da dimensão cultural nas Relações Internacionais: 

contribuições teóricas e metodológicas." História das relações internacionais: teorias e processos (2007): 

223-250. Pp. 224. Esses autores aproveitam o capítulo para fazer uma revisão bibliográfica sobre a 

dimensão cultural na disciplina de Relações Internacionais. 
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valores passou a ser, novamente, reconhecida na História das Relações Internacionais, 

principalmente depois da Guerra Fria8.  

Segundo Mônica Herz, grande parte da bibliografia que tem abordado variáveis 

subjetivas para a análise de política externa foca no tomador de decisão e, 

consequentemente, analisa seu conjunto de valores, atitudes, percepções e crenças como 

filtros cognitivos que organizam a realidade e ordenam a absorção de informações. Esse 

conjunto, que pode ser nomeado como ‘conhecimento armazenado’, é influenciado por 

atributos culturais que se podem ter formado e estabelecido ao longo da vida do indivíduo 

ou mesmo antes do seu nascimento, e se mantém latente na sociedade em que o indivíduo 

se encontra. O conhecimento armazenado molda a visão de mundo do tomador de 

decisão9.  

O exame da literatura lidando com o debate sobre a cultura japonesa é feito há 

dois séculos, tendo como resultado o levantamento de valores culturais japoneses por 

estudiosos dessa sociedade10. Características como coletivismo, patriotismo (por vezes 

utilizado como sinônimo de nacionalismo), dependência ou ‘amae’, senso de 

singularidade e valorização da hierarquia são alguns exemplos11. O ‘ultranacionalismo’, 

da década de 1930, que pode ser considerado como uma união de vários desses valores, 

é ressaltado por Duus e Okimoto, Mimura, Conroy12.  

 
8 Casey, Steven, and Jonathan Wright, eds. Mental maps in the era of two world wars. Springer, 2008. P. 

xii; Steiner, Zara. "On writing international history: chaps, maps and much more." International Affairs 

(Royal Institute of International Affairs 1944-) (1997): 531-546. P. 531. Para John Shy (1993), a abordagem 

histórica cultural não é recente, mas ainda sofre resistência. Seu trabalho faz uma revisão bibliográfica 

sobre a abordagem cultural para a história da guerra. Ver: Shy, John. "The cultural approach to the history 

of war." The Journal of Military History 57, no. 5 (1993): 13.  
9 Herz, Monica. "Análise cognitiva e política externa." Contexto Internacional 16, no. 1 (1994), 75 - 82 
10 Para estudos sobre a cultura japonesa: STORRY, R. The double patriots. Traducao. [London]: [Chatto & 

Windus], 1957; BENEDICT, R. O crisântemo e a espada. Tradução. São Paulo: Editora Perspectiva, 1972; 

LEBRA, T. Japanese patterns of behavior. Traducao. Honolulu: Univ. of Hawaii Press, 1976; PYE, L. 

“International Relations in Asia: Culture, Nation and State,”. The Sigur Center for Asian Studies, 1998; 

DAVIES, R.; IKENO, O. The Japanese Mind. Traducao. New York: Tuttle Pub., 2002. 
11 Sobre coletivismo ver: GAENSLEN, F. Culture and Decision Making in China, Japan, Russia, and the 

United States. World Politics, v. 39, n. 01, p. 78-103, 1986 (pp. 89-90), TING-TOOMEY, S. Intimacy 

expressions in three cultures: France, Japan, and the United States. International Journal of Intercultural 

Relations, v. 15, n. 1, p. 29-46, 1991; sobre patriotismo e senso de singularidade ver BERGER, T. From 

Sword to Chrysanthemum: Japan's Culture of Anti-militarism. International Security, v. 17, n. 4, p. 119, 

1993; sobre dependência ou amae ver DOI, T. The anatomy of dependence. Traducao. New York, NY: 

Kodansha USA, 1973; LEBRA, T. Japanese patterns of behavior. Traducao. Honolulu: Univ. of Hawaii 

Press, 1976; DAVIES, R.; IKENO, O. The Japanese Mind. Traducao. New York: Tuttle Pub., 2002; sobre 

hierarquia ver Nakane, Chie. "Hierarchy in Japanese society." Inside the Japanese system: Readings on 

contemporary society and political economy (1988): 8-14.  
12 Duus, Peter, and Daniel I. Okimoto. "Fascism and the History of Pre-War Japan: The Failure of a 

Concept." In Fascism, pp. 511-522. Routledge, 2017; Mimura, Janis. Planning for empire: reform 

bureaucrats and the Japanese wartime state. Cornell University Press, 2011; Conroy, Hilary. "Government 

versus" Patriot": The Background of Japan's Asiatic Expansion." Pacific Historical Review 20, no. 1 

(1951): 31-42. 
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Esses valores japoneses têm início, em sua maioria, nas antigas histórias 

referentes à origem divina do imperador e do próprio povo japonês e suas características 

‘únicas’. Maruyama, Moore e Earl estudaram a figura do imperador, considerado como 

uma entidade superior descendente dos deuses, sendo conectado de forma muito próxima 

com a ordem hierárquica da sociedade japonesa13. A partir de tais origens, esses padrões 

culturais são transmitidos e servem como um dos alicerces para a evolução do pensamento 

Pan-asianista japonês e como justificativa para a ação de líderes militares japoneses, como 

Tojo Hideki14.  

Além de elencar os aspectos culturais japoneses anteriores e contemporâneos à 

vida de Tojo Hideki, o presente trabalho também se propõe a analisar o cenário 

internacional de quando o Japão se tornou imperialista. Para Herz a análise de quadros 

cognitivos deve levar em consideração a especificidade do cenário internacional: é 

importante a “investigação dos processos históricos que geraram as estruturas de 

conhecimento que formam a cultura internacional de uma coletividade”15. Notou-se que 

trabalhos sobre o imperialismo japonês, colonialismo japonês e história moderna do Japão 

ainda são marginalizados no Brasil16. A maioria da bibliografia utilizada como fonte e 

base para realização desta pesquisa teve que ser de traduções de trabalhos originais 

japoneses ou de norte-americanos devido à escassez sobre o tema no Brasil e em língua 

portuguesa.  

Ressalta-se também a dificuldade de se encontrar fontes primárias, como 

discursos e documentos oficiais que não estivessem em japonês. Quando encontrados em 

outra língua, estavam em inglês. Além destes pontos, Yellen também aponta que não 

existem livros em inglês (e no nosso caso, português) que estudem a Esfera da Co-

prosperidade através da perspectiva da política japonesa17. Nos trabalhos interessados na 

inserção internacional do Japão durante a primeira metade do século XX, o foco costuma 

 
13 Moore, Charles A. The Japanese mind: Essentials of Japanese philosophy and culture. Vol. 3. University 

of Hawaii Press, 1967 (pp. 152); Maruyama, Masao. Thought and behavior in modern Japanese politics. 

Vol. 291. Oxford University Press, 1969; Earl, David Magarey. Emperor and nation in Japan: political 

thinkers of the Tokugawa period. Seattle: University of Washington Press, 1964. 
14 Peattie, Mark R., and Ramon Hawley Myers, eds. The Japanese Colonial Empire 1895-1945. Princeton 

University Press, 1984, p. 103; Beasley, Japanese Imperialism, 1987, p 177 
15 Herz, Monica. Op. Cit., p. 84 
16 OLIVEIRA, H.; MASIERO, G. Estudos Asiáticos no Brasil: contexto e desafios. Revista Brasileira de 

Política Internacional, v. 48, n. 2, p. 5-28, 2005. PEREIRA, R. Estudos Asiáticos no Brasil. In: 

GUIMARÃES, L. Ásia, América Latina, Brasil: a construção de parcerias. Tradução. [s.l.] Brasília: 

NEASIA/CEAM/UnB, 2003. p. p. 105-124. Estas obras discutem como a academia de Relações 

Internacionais tende a marginalizar estudos de temas asiáticos que não envolvam a China. 
17 Yellen, Jeremy A. The Greater East Asia Co-Prosperity Sphere: When Total Empire Met Total War. 

Cornell University Press, 2019 
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ser nos estágios iniciais da Guerra do Pacífico, contando apenas uma parte de uma história 

maior. Yellen argumenta ainda que a literatura existente não presta atenção em como a 

‘nova ordem’ ressalta a resposta japonesa aos desafios do império e à diplomacia no pós-

Primeira Guerra Mundial; por fim, o autor aponta que a maioria dos trabalhos ainda se 

concentra na metrópole ou nas colônias, de forma isolada.  

Em relação à formação do império japonês nesses contextos de análise sobre os 

processos históricos do século XX, Iriye ressalta, em alguma medida, a variável cultural 

quando aborda a relação do Japão com os países ocidentais18. Maruyama, Beasley, 

Jansen, Myers e Peattie abordam a questão cultural entre os países da região do leste 

asiático, dando ênfase a como o Japão passou a considerar a Ásia uma unidade política 

com valores semelhantes19. Sobre o Pan-asianismo como ideologia norteadora da política 

externa japonesa, Francis Jones, Joyce Lebra, Eri Hotta, Prasenjit Duara, Sven Saaler e 

Victor Koschmann abordam especificamente o assunto e procuram se utilizar de fontes 

documentais para descrever e analisar a ideologia20. A abordagem cultural nestes 

trabalhos costuma focar apenas na ideia japonesa de que os povos asiáticos possuíam 

valores asiáticos culturais em comum e, por isso, o Japão teria agido de modo a criar a 

esfera asiática de coexistência.  

Seus trabalhos não se aprofundam no porquê essa ideologia foi escolhida, ou 

seja, não estudam suas origens nem como ela se manteve presente na sociedade durante 

anos. A literatura disponível e pesquisada também tende a não tratar da diferença na 

natureza do imperialismo japonês em relação ao imperialismo de outros países, 

notadamente os europeus21. O presente trabalho procura preencher essas lacunas 

apontando quais as origens dos principais componentes culturais do Pan-asianismo - e 

como eles se mantiveram presentes até o momento em que foram utilizados no período 

autoritário-militar japonês – e, a diferença entre o imperialismo japonês e o ocidental.  

 
18

 IRIYE, A. Power and Culture. Traducao. Cambridge: Harvard University Press, 1982.  
19 Maruyama, Masao. Op. cit., 1969; Beasley, William G. Japanese Imperialism, 1894-1945. Oxford 

University Press, 1987, p. 6-7, 254. Obra doravante citada como Beasley, Japanese Imperialism, 1987; 

Peattie, Mark R., op. cit.,1984. 
20

 Jones, Francis Clifford. Japan's new order in East Asia: Its rise and fall, 1937-45. Oxford University 

Press, 1954; Lebra-Chapman, Joyce. Japan's Greater East Asia co-prosperity sphere in World War II: 

selected readings and documents. Oxford University Press, 1975; HOTTA, E. Pan-Asianism and Japan 

War 1931- 945. Traducao. New York: Palgrave Macmillan US, 2007; DUARA, Prasenjit. The Discourse 

of Civilization and Pan-Asianism Journal of World History, Volume 12, Number 1, Spring 2001, pp. 99-

130; SAALER, S. and KOSCHMANN, J. Victor. Pan-Asianism in modern Japanese History: Colonialism, 

regionalism, and borders. London. Routledge (2007).  
21 Beasley, Japanese Imperialism, 1987; Peattie, Mark R., op. cit., p. 6 
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Para a investigação dos processos históricos decidiu-se partir da contextualização 

histórica em 1894, quando teve início a guerra Sino-Japonesa. Ela marca o início do 

período imperialista japonês e a primeira atuação oficial do recém-formado Exército 

Imperial Japonês. De acordo com os japoneses, a Coréia deveria ser independente da 

China e passar por reformas governamentais parecidas com a que o Japão passou na 

Restauração Meiji.22 O Japão venceu, em 1895, e sua vitória foi vista pela comunidade 

internacional como um passo a mais para que o país participasse do ‘concerto dos grandes 

poderes’.23  

Em 1904, teve início a Guerra Russo Japonesa. O Japão venceu e se transformou 

na maior potência asiática. Nas próximas duas décadas tornou-se uma das Cinco 

Potências com um assento permanente no Conselho da Liga das Nações. Acordos com 

países ocidentais, nas primeiras décadas do século XX, permitiram que o Japão garantisse 

estabilidade nas suas conquistas territoriais. Durante a década de 1920 o governo japonês 

focou em resolver o ‘problema chinês’. Isso resultou, em 1931, no que ficou conhecido 

como Incidente da Manchúria.24 

É nesse contexto que a ideia do Pan-asianismo começou a permear o discurso 

dos líderes políticos e acadêmicos que iniciaram pesquisas sobre a colonização. O 

discurso que pregava a assimilação de outros países pelo Japão, clamava pela união Pan-

asiática como base para uma oposição ao Ocidente25. Naquela década, o nacionalismo se 

tornou a expressão das ambições expansionistas e a motivação das políticas imperialistas 

no Japão. Ao mesmo tempo, se tornou um discurso que buscava mais modernização do 

país, demandava a reorganização social e condenava a ordem internacional como 

injusta.26 Dentro desse contexto, segundo Beasley, o curso de ação da política externa 

japonesa teve seu objetivo cada vez mais compatível com os ideais Pan-asianistas: “a 

convivência com o Oeste, que havia sido primária, tornou-se secundária; o 

relacionamento com os asiáticos, que era secundário, tornou-se primário 27”. 

Segundo Maruyama (1979) a atividade política que tomou forma nos anos 1930 

sob o nome de ‘ultranacionalismo’ ou ‘fascismo’ deveu muito de sua formação à 

 
22 Jansen, Marius B. The making of modern Japan. 2002, p. 430 
23 Ibidem, p. 432-433 
24 Jansen, Marius B. The making of modern Japan. 2002, p. 525-526 
25 Ibidem, p. 103  
26 Beasley, Japanese Imperialism, 1894-1945. 1987, p. 177 
27 Ibidem, p. 176  
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influência de nacionalistas das décadas anteriores.28 Esses movimentos, mesmo meio 

século antes de 1931, ecoavam ideias expansionistas. Os seus participantes, livres de 

responsabilidades políticas e bem-organizados em grupos, denunciavam a aproximação 

com o Ocidente como uma forma de diminuir o Japão internacionalmente e se apoiavam 

nos ideais antigos de que o Japão tinha uma missão divina de conquistar outras nações e 

libertar a Ásia do Ocidente29. Foi nessa década que as características do Pan-asianismo 

se consolidaram no discurso e na ideologia japonesa: combinadas com o pensamento 

militar, anunciavam a construção da nova ordem asiática e da esfera da co-prosperidade, 

através da união de todos os povos asiáticos30.  

O movimento político nacionalista japonês31 foi representado por duas facções 

que, apesar de terem ideias políticas totalitárias, fascistas, e buscarem a defesa nacional 

através de reformas políticas, possuíam meios distintos para atingir esses objetivos. Uma, 

conhecida como ‘Caminho Imperial’, focava mais em ideologia e moral; acreditava que 

as políticas deveriam ser formuladas pelo imperador; era contra o comunismo; e, 

acreditava numa cooperação com a China, nos termos japoneses. A outra facção, 

conhecida como ‘Controle’, tinha uma visão mais militar da reorganização do Japão: 

almejava reforma militar; controle do trabalho e capital; uma população disciplinada; e, 

expansão territorial. Depois da tentativa de golpe da facção ‘Caminho Imperial’ falhar, 

em 26 de fevereiro de 1936, ‘Controle’ foi a facção com maior poder dentro do Exército, 

 
28 Maruyama aponta três fases do fascismo japonês (p. 27-29): a primeira foi preparatória, se estendeu de 

1919 até o Incidente da Manchúria em 1931 – foi o período de organização dos movimentos partidários de 

direita entre os civis; a segunda fase é chamada, por Maruyama, de madura e se estende do Incidente da 

Manchúria até o Incidente de Fevereiro de 1936 – foi quando os militares se tornaram a força dirigente dos 

movimentos de direita; a terceira fase foi de Fevereiro de 1936 até o fim da guerra em agosto de 1945 – 

Maruyama define essa fase como a ‘consumação’ do fascismo japonês. Ainda de acordo com o autor, a 

ideologia fascista japonesa se diferencia da sua forma ocidental por três características distintas (p.36-39): 

sua tendência a colocar a família como centro da estrutura do Estado fez com que eles não tivessem um 

único líder e o movimento não conseguisse se tornar em movimento de massa; a ideologia agrária, em 

menor ou maior força, explicada em mais detalhes por Maruyama em seu livro; a terceira característica tem 

relação com a emancipação dos países asiáticos seguindo o Princípio da Grande Ásia (p. 51). 

Para Scalapino, o fascismo japonês foi diferente do seu similar Ocidental por 3 fatores (p. 391-392): 

primeiro, faltava ao fascismo japonês o conceito de ‘O Líder’ (der Fuhrer); segundo, no Japão o fascismo 

não se tornou um movimento de massa; terceiro o fascismo japonês não ocorreu através de um coup d’etat 

e, por isso, nunca foi completamente autoritário. Ainda de acordo com Scalapino, apesar das diferenças 

também havia semelhanças: ataque ao individualismo, à democracia, ao marxismo, ao internacionalismo, 

a ênfase no mito, no herói e, principalmente, na glorificação da guerra e no espírito racial.  
29 Conroy, Hilary. "Government versus Patriot": The Background of Japan's Asiatic Expansion." Pacific 

Historical Review 20, no. 1 (1951): 31-42. p. 33 
30 Peattie, Mark R., op. cit., p. 122 - 123 
31 Para Scalapino, o nacionalismo atingiu seu pico na década de 1930 e se tornou a força do militar-fascismo. 
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com maior influência na mudança de curso do imperialismo japonês durante a década que 

se seguiu e da qual participava Tojo Hideki32.  

Vale destacar que a ascensão da ala militar da extrema direita, com 

características autoritárias e fascistas, só ocorre, no Japão, nos anos 1930. Antes disso as 

diferentes ideologias políticas no país coexistiam e eram representadas por diversos 

partidos políticos em um sistema parlamentar democrático. Scalapino (1975) discute, de 

maneira detalhada, a formação do sistema partidário, o caminho democrático no Japão e 

os conflitos entre as diversas ideologias políticas no país, ao longo dos séculos XIX e XX 

até a ascensão da direita na década de 1930.33  

Ao elencar os aspectos culturais japoneses e analisar o cenário internacional de 

quando o Japão se tornou imperialista, o presente trabalho tem o objetivo de ressaltar os 

valores culturais do Pan-asianismo que coalesceram no discurso de Tojo Hideki sobre a 

formulação da política externa do país. Para isso, pretende usar como instrumento 

metodológico mapas cognitivos e analisar a ‘visão de mundo’ de Tojo: “um modo 

específico de representar as crenças de uma pessoa sobre um domínio limitado (...) É 

desenhado para capturar a estrutura causal das declarações de uma pessoa e gerar 

possíveis consequências que seguem tal estrutura”34.  

A ‘visão de mundo’ de um líder político é composta de muitas camadas como: 

histórico familiar, educação, valores políticos, ações externas que impedem a sua ação. A 

composição do quadro cognitivo é fundamental para entender o que influencia o 

comportamento. Neste trabalho o quadro cognitivo que se pretende elaborar será baseado 

em crenças, valores, atitudes e, ideologia.35 Este é um aspecto da análise cognitiva que 

será abordada no primeiro capítulo. 

O segundo aspecto são as relações internacionais: “as ideias sobre a posição 

internacional do país, as quais tendo sido transmitidas do passado para o presente se 

tornam parte da cultura internacional contemporânea”36. São elas a segunda fonte e 

componente do quadro cognitivo. Esta fonte é exposta no segundo capítulo e é composta 

por regras morais e legais do sistema internacional, assim como por normas resultantes 

 
32 Beasley, Japanese Imperialism, p. 181; mais informações sobre pensadores e ideólogos do Pan-asianismo 

em: Duara, Prasenjit. "The discourse of civilization and pan-Asianism." Journal of World History (2001): 

99-130.1 
33 Scalapino, Robert A. Democracy and the party movement in prewar Japan: The failure of the first 

attempt. Univ of California Press, 1975 
34 Axelrod, Robert in Axelrod, Robert, ed. Structure of decision: The cognitive maps of political elites. 

Princeton university press, 2015. P.55 
35 Herz, Monica. Op. Cit., p. 83 
36 Herz, Monica. Op. Cit., p. 85 
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da interação de longo prazo entre os países. Tendo em mente estes dois componentes do 

quadro cognitivo, o terceiro capítulo tem como objetivo formular uma análise das 

percepções de mundo do líder japonês. 

Para analisar a ‘visão de mundo’ de Tojo Hideki serão utilizadas as transcrições 

do julgamento do Tribunal Militar Internacional para o Extremo Oriente (IMTFE)37. O 

tribunal de Tóquio ou IMTFE teve início no dia 29 de abril de 1946, sob a supervisão dos 

Aliados – 11 países contribuíram com promotores e 28 japoneses foram julgados por 

crimes contra a humanidade, crimes contra a paz e crimes de guerra. O julgamento foi 

realizado tanto em inglês, como na língua materna dos acusados e de outros participantes, 

como as testemunhas. Será utilizada, neste trabalho, a versão em inglês, fornecida na 

íntegra, em formato digital, através do sistema Legal Tools da Corte Criminal 

Internacional.38 Sobre o IMTFE, sua história, formação, composição, entre outros 

aspectos, serão utilizados como referências os trabalhos de John Dower e David Crowe39.  

O tribunal foi suspenso em 12 de novembro de 1948, resultando em um total de 

48.858 páginas de transcrição do julgamento. A parte principal para a pesquisa diz 

respeito ao momento em que Tojo testemunhou, entre os dias 26 de dezembro de 1947 e 

7 de janeiro de 1948, com um total de 753 páginas que têm como conteúdo seu 

depoimento, suas respostas ao exame cruzado (ou interrogatório) e ao seu reexame. 

Também foram utilizadas como fontes primárias as transcrições das atas das reuniões 

ministeriais e imperiais entre junho e dezembro de 1941 traduzidas pelo historiador 

Nobutaka Ike. Com a leitura das duas fontes, é possível compreender melhor a perspectiva 

que Tojo tinha do mundo, naquele momento, e quais possíveis valores do Pan-asianismo 

moldaram essa visão. 

Como exposto, o objetivo geral do trabalho é demonstrar como valores, crenças 

e atitudes, baseados em experiências de vida e mesmo acontecimentos históricos do país, 

serviram como filtros cognitivos para Tojo Hideki sobre a melhor maneira de organizar 

a política externa do país durante 1940 e 1944. Para isso, no primeiro capítulo pretende-

se elencar quais aspectos culturais relevantes do Japão foram base para o pensamento 

Pan-asianista e, assim, identificar quais filtros cognitivos foram relevantes para o 

entendimento das relações internacionais japonesas e que podem ter influenciado Tojo. 

 
37 Sigla em inglês: International Military Tribunal for the Far East.  
38 International Criminal Court. Legal Tools. Disponível em: https://www.legal-tools.org/. Acesso em 25 

de abril de 2020. 
39 Dower, John W. Embracing defeat: Japan in the wake of World War II. WW Norton & Company, 2000 

e Crowe, David. War Crimes, Genocide, and Justice: A Global History. Springer, 2014. 

https://www.legal-tools.org/
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No segundo capítulo descreve-se o curso imperialista japonês, ressaltando seus 

principais acontecimentos até o momento do ataque a Pearl Harbor. Ao mesmo tempo, 

será contextualizado o papel de Tojo nos acontecimentos relatados. Com isso será 

possível reconhecer alguns marcos cognitivos que moldaram a sua visão de mundo.   

Por fim, no terceiro capítulo pretende-se formular uma análise das percepções 

de mundo do líder japonês sobre a formulação da política externa do país, levando em 

consideração tanto os componentes ideacionais (crenças, valores, percepções), estudados 

no primeiro capítulo, quanto a história das relações internacionais, descrita no segundo 

capítulo, envolvendo o Japão.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

CAPÍTULO 1: VALORES CULTURAIS BASES DA FORMAÇÃO DO 

PENSAMENTO PAN-ASIÁTICO E SUA INSTITUCIONALIZAÇÃO AO 

LONGO DOS SÉCULOS 

Apesar da integridade territorial e legal do Japão, durante o século XX, ser 

facilmente definida, seus ideais e valores, que tanto influenciaram a formulação de sua 

política externa não o são. A dificuldade em se delinear planos de ação políticos tanto no 

meio doméstico quanto no meio internacional advém, em grande parte, do problema em 

se definir com exatidão tais valores, ou o ‘Espírito Japonês’40. Desse modo, esta primeira 

parte tem como objetivo elencar aspectos culturais do Japão que foram base para o 

pensamento Pan-asianista, relevantes para o entendimento das relações internacionais 

japonesas e foram referenciados por Tojo, tornando-se filtros cognitivos no mapa mental 

dele. 

Para isso, inicialmente, é feita uma análise das origens dos valores japoneses e 

como eles se perpetuaram na sociedade durante as gerações. Depois, é descrito o contexto 

da formação da família de Tojo, seu nascimento e seus primeiros anos. Por fim, são 

apontados conceitos que representam tanto a união dos valores ressaltados, como a 

institucionalização deles no governo e na sociedade japonesa. Esses conceitos passaram 

a representar os objetivos da política externa daquele país e serão apresentados de acordo 

com a ordem cronológica em que aparecem nos discursos políticos. 

1.1 Origens  

A história cultural e os elementos que moldam a cosmovisão do pensamento 

autoritário-militar japonês têm suas origens em um passado remoto 41. Em Kojiki, livro 

escrito por volta de 712, e em Nihongi, escrito por volta dos anos 720, mitos e crônicas 

sobre a história da formação do Japão, que eram passados de forma oral ao longo dos 

séculos anteriores foram transcritos42. As origens do primeiro imperador são descritas, 

enfatizando a inviolabilidade e os atributos divinos de sua posição. Neles são discutidos, 

também, a singularidade do povo japonês e a centralidade e importância de sua posição 

geográfica43.  

 
40 Goto-Jones, Christopher. "The way of revering the emperor: Imperial philosophy and Bushidō in modern 

Japan." In The Emperors of Modern Japan, pp. 23-52. Brill, 2008.p.23 
41 Hajime, Nakamura in Moore, Charles A. The Japanese mind: Essentials of Japanese philosophy and 

culture. Vol. 3. University of Hawaii Press, 1967, p. 153 
42 Beasley, Japanese Experience: a short history of Japan. University of California Press, 2000, p. 2 
43 Chamberlain, Basil Hall. "trans. The Kojiki: Records of Ancient Matters." The Transactions of the Asiatic 

Society of Japan 10 (2012). p. 157 
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Os relatos contidos no Kojiki, sobre a origem do povo japonês, são as fontes mais 

antigas do que se pode considerar ‘tradição japonesa’44. Nele pode ser encontrada a base 

para o pensamento nacionalista de quase 1200 anos depois, pois a crença nos mitos sobre 

a origem do povo japonês moldou, em parte, a organização das regras coloniais entre 

japoneses e os povos dominados: 

“por um lado, o império japonês se assemelhava aos seus homólogos europeus, 

na medida em que sua autoridade se baseava na suposição da superioridade 

dos governantes coloniais sobre seus povos súditos (...), mas, em parte, essa 

suposição também derivava de credos que eram exclusivamente japoneses. 

Isso incluía crenças nas origens místicas da raça japonesa, na criação divina e 

nas virtudes inerentes à casa imperial japonesa e no elo místico entre o 

imperador e seu povo.”45.  

 

Esses livros são também base para o que se conhece como religião Shinto, ou “o 

caminho dos deuses”. Considerada a primeira religião oficial dos povos daquela região, 

ela foi instrumento promotor do mito da descendência imperial divina e foi responsável 

por tornar as crônicas parte da herança nacional e moldar o nacionalismo japonês no 

século XX46. O mito Xintoísta, de que o imperador é descendente direto da deusa 

Amateratsu, de que o próprio povo também tem descendência divina, mesmo que de 

deuses menores, e que entre o imperador e o povo existe uma conexão mística, acima de 

qualquer outro tipo de ligação no mundo, é central para a consciência de identidade 

nacional no Japão. Scalapino acrescenta que estas características se tornaram os símbolos 

do nacionalismo e que nunca perderam sua força subjacente, mesmo que tenham mudado 

suas formas ao longo dos anos.47  

Incapaz de proporcionar uma doutrina de fé transcendente ou sistema universal 

de valores, o Xintoísmo abriu espaço para que o Budismo pudesse se estabelecer na 

sociedade japonesa, em meados do século VI. A inserção do Budismo não significou que 

o Xintoísmo perdeu espaço. Os focos diferentes entres as duas religiões permitiram sua 

coexistência por grande parte da história japonesa48. No mesmo século, o príncipe 

Shotoku, considerado o real fundador do Estado centralizado no Japão, elabora a 

“Constituição dos 17 artigos” com ideias relativas ao respeito à posição do soberano. 

 
44 Segundo Beasley (2000, p. 32) os escritos foram compilados em um momento em que o Japão estava sob 

crescente Influência cultural chinesa por isso é difícil ter certeza até que ponto o relato que eles é distorcido 

pelas suposições e preconceitos dos escribas, escolhidos por seu trabalho porque eram "especialistas" em 

coisas chinesas, ou mesmo imigrantes. Ou seja, é complicado afirmar que esses escritos representam uma 

unidade da identidade japonesa, contudo eles continuam sendo os vestígios transcritos mais antigos sobre 

o que se considera ‘cultura japonesa’. 
45 Peattie, Mark R., op. cit. p. 13 
46 Beasley, Japanese Experience, 2000, p. 2 
47 Scalapino, op. cit., p. 349 
48 Beasley, Japanese Experience, 2000, p.8 



20 
 

 O príncipe ficou conhecido por ser devoto do Budismo e viver de modo 

tradicional chinês. A Constituição foi um marco nos esforços japoneses para unificar o 

país de acordo com os moldes das instituições políticas chinesas e representou uma 

mudança no modo japonês de governar o qual se tornou oficialmente uma associação de 

clãs sob o comando militar do imperador49. Em um dos artigos, Shotoku expressa a 

importância da hierarquia e do respeito ao soberano:  

“Não deixe de obedecer aos mandamentos do seu Soberano. Ele é como o céu, 

que está acima da terra, e o vassalo é como a terra, que carrega o céu. Quando 

o Céu e a Terra estão no lugar certo, as quatro estações seguem seu curso e 

tudo está bem na Natureza. Mas se a Terra tentar tomar o lugar do Céu, o Céu 

simplesmente cairá em ruínas. É por isso que o vassalo ouve quando o senhor 

fala, e o inferior obedece quando o superior age. Consequentemente, quando 

você receber os comandos do seu Soberano, não deixe de cumpri-los ou a ruína 

será o resultado natural50.” 

 

Em outro artigo de sua Constituição ele continua: “O soberano é o único mestre 

do povo de todo o reino, e os oficiais que ele nomeia são todos os seus súditos”51. Isso 

demonstra o inerente respeito ao imperador e o seu prestígio na sociedade japonesa. Ao 

longo dos séculos seguintes as duas religiões, Xintoísmo e Budismo, conviveram. E entre 

os séculos XII e XIII, o Confucionismo se tornou mais uma das religiões a acrescentar 

valores à sociedade japonesa, abordando a dimensão social da vida humana. O Neo-

Confucionismo, uma das escolas da religião, foca no papel do Estado como ‘organizador’ 

da sociedade, ou seja, a sociedade deveria refletir a ordem do universo: como ele é 

hierárquico a sociedade também deve ser.  A lealdade e a piedade filial se destacavam 

como valores que deveriam ser seguidos por todos52. 

O Kojiki pode ser considerado um dos responsáveis pela formação da identidade 

nacional japonesa pois, ao descrever as origens e atributos singulares do povo japonês e 

enfatizar a importância e centralidade do imperador, além de apresentar regras de conduta 

que deveriam ser seguidas naquela sociedade, ele estabeleceu normas, ofereceu um senso 

de unidade e pertencimento, e moldou o sentimento nacionalista ao conectar um povo a 

um território. As religiões que se seguiram ao longo dos séculos também foram 

responsáveis por moldar a cosmovisão de grupos de japoneses de acordo com seus 

 
49 Hajime, op. cit., p. 148-149; Beasley, Japanese Experience, 2000, p.21; 42 
50 De Bary, Wm Theodore, Carol Gluck, and Arthur Tiedemann, eds. Sources of Japanese Tradition: 1600 

to 2000: volume 1. Columbia University Press, 2005. From Prince Shotoku, Constituição dos 17 artigos, 

artigo 3º, p. 34 - 51 
51 Ibidem, artigo 12º  
52 Beasley, The Japanese Experience, 2000, p. 172-173; para mais informação sobre a trajetória das três 

religiões, a problemática cristã e suas contribuições para a formação da ‘civilização’ japonesa/ asiática: 

Duara, Prasenjit (2001) 
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princípios mais centrais. Do Xintoísmo advêm termos como ‘nação divina’, ‘destino 

nacional e ‘missão imperial’; do Budismo, o respeito aos valores como hierarquia, 

soberania e harmonia; e do Confucionismo a ênfase no papel do Estado como ordenador 

da sociedade – seja ela doméstica ou, como visto mais tarde, a internacional.  

Essas ideias e valores são reformulados e reutilizados de maneira constante, 

depois de 1868, na política externa japonesa, para dar unidade ao Japão na Era Meiji e 

legitimidade as inovações do período.53 É neste contexto que a família de Tojo se forma, 

ele nasce, cresce e se educa.  

1.2 Os primeiros anos de Tojo Hideki 

A família de Tojo vinha de gerações de samurais da Era Tokugawa (1603-1868). 

Seu pai, Tojo Hidenori, nasceu em 1855 (cerca de 2 anos depois que o Comodoro Perry 

chegou ao porto de Tóquio com intenção de abrir os portos japoneses para o mundo). Na 

década em que o pai de Tojo nasceu, expedições navais foram preparadas pelos 

americanos e outras potências navais, como França e Holanda, com a intenção de negociar 

com o Japão o uso dos portos para fins comerciais. Sem a possibilidade de oferecer forte 

resistência, a capital Edo foi levada a iniciar a elaboração de tratados. No verão de 1858, 

acordos que continham a cláusula da nação mais favorecida foram assinados com Estados 

Unidos, Grã-Bretanha, França, Rússia e Países Baixos54 

A aceitação forçada dos tratados marcou o início da oposição política, com base 

em uma ideologia nacionalista no Japão.55 Em certas camadas, reascenderam uma nova 

consciência nacional marcada pelo sentimento de ameaça em relação aos países do 

Ocidente56. A classe samurai foi responsável por grande parte da mobilização. Muitos, 

dispostos a morrer pelo imperador, assumiram o slogan ‘honrar o imperador, repelir o 

bárbaro’ e se tornaram terroristas, cujas ações demonstravam o seu comprometimento 

com a causa antiocidental57. A crise doméstica se intensificou resultando na retirada do 

Shogun Tokugawa, em 3 de janeiro de 1868, como liderança do Japão, centralizando a 

responsabilidade política para a mão do imperador Mutsuhito, no que ficou conhecido 

como Restauração Meiji58.  

 
53 Beasley, Japanese Imperialism, 1987, p. 175  
54 Beasley, Japanese Experience, 2000., p. 191-194 
55 Jansen, Marius B. The making of modern Japan. Harvard University Press, 2002, p. 428 
56 Beasley, Japanese Experience, 2000., p. 196 
57 Ibidem, p. 197 
58 Beasley, Japanese Experience, 2000., p. 202-203; Giles, Nathaniel W. "The Greater East Asia Co-

Prosperity Sphere: The Failure of Japan's" Monroe Doctrine" for Asia." (2015)., p. 3 
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A restauração não ‘repeliu os bárbaros’59. Pelo contrário, o novo imperador abriu 

os portos; abriu escolas de idiomas; e, mandou estudantes para o exterior. Uma das 

principais mudanças foi a extinção do sistema feudal: os nobres mantiveram seus títulos, 

porém os samurais, que dependiam desses senhores, perderam sua fonte de renda e 

habitação. Perderam também sua credibilidade: não podiam mais andar com suas espadas, 

nem com seus brasões, nem com seu tradicional corte de cabelo – o objetivo era eliminar 

a classe samurai da sociedade, pois ela representava mais, naquele momento, a lealdade 

aos shoguns do que ao Imperador. Para conter o problema social resultante, reformas e 

leis foram elaboradas para que eles pudessem ser realocados em outras posições dentro 

do governo que se formava, centralizado no Imperador. A maioria foi para o recém criado 

Exército Imperial Japonês60. 

Esse foi o caso do pai de Tojo. Com 16 anos ele se juntou ao Exército Imperial 

como um soldado comum, sem os benefícios de sua herança samurai. Aqueles que 

passaram bom tempo de suas vidas como samurais não ficaram satisfeitos com a 

mudança. A percepção desse grupo era de que eles tinham ajudado a centralizar o poder 

na mão do Imperador, mas que a mudança não tinha trazido benefício nenhum para eles. 

Por isso, em 1877, esse grupo insatisfeito iniciou uma guerra civil para recuperar seus 

direitos e tiveram que combater o Exército Imperial. 

Hidenori, na época sargento regular do Exército, tendo vivido apenas seus 

primeiros 10 anos dentro da classe samurai, lutou contra a revolução e foi vitorioso, 

subindo de patente para Tenente. O objetivo de proteger o Imperador deu àqueles homens 

um senso de união e propósito. Ou seja, o bushido (espírito do guerreiro)61 não morreu, 

apenas passou a ser representado por outra classe: a dos militares. Eles se tornaram a 

representação do poder Imperial.62 

Sete anos depois Tojo Hideki nasceu, no dia 30 de dezembro de 1884, em meio 

ao contexto de crescimento do prestígio do Exército Imperial Japonês, apreço pela 

centralidade e soberania do imperador, protestos antiocidentais e reorganização política. 

Irmão mais novo entre sete irmãos (quatro meninas e três meninos), ele se tornou o filho 

herdeiro quando seus dois irmãos mais velhos faleceram ainda jovens. A tradição da 

 
59 Beasley, Japanese Experience, 2000., p. 196 
60 Browne, Courtney. Tojo: The Last Banzai. Angus & Robertson, 1967. P. 14 
61 Para mais detalhes sobre o bushido e sua função como valor fundamental japonês ver: Goto-Jones, 

Christopher. "The way of revering the emperor: Imperial philosophy and Bushidō in modern Japan." In the 

Emperors of Modern Japan, pp. 23-52. Brill, 2008. 
62 Browne, Op. Cit., p. 15-16 
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família japonesa demandava que ele deveria ter a mesma profissão que o pai e, portanto, 

se tornasse um soldado63. Quando ele tinha cinco anos, em 1889, foi proclamada a 

Constituição do Império do Japão (ou Constituição Meiji) e, logo depois, o Edito Imperial 

sobre a Educação: “esses documentos atentam para a legitimação através de uma síntese 

das esferas moral e política, afirmando que a autoridade do imperador é herdada 

diretamente de seus ancestrais e que essa linha ancestral é sagrada e divina”64. 

Na Constituição fica evidente a visão Xintoísta da autoridade do Imperador. O 

seu primeiro capítulo tem como tema os poderes do Imperador como a autoridade máxima 

da nação65.O Edito Imperial sobre Educação, distribuído em todas as escolas do Japão em 

1890, tem seus princípios baseados, em grande parte, nos fundamentos do confucionismo. 

O conteúdo do documento reflete de modo institucionalizado a oposição aos valores 

Ocidentais66. É uma declaração que confirma que o Estado japonês, no papel de uma 

entidade moral, possuía o direito de monopolizar determinados valores e organizar a 

sociedade a partir deles. Segundo Scalapino (1975, p. 298) a educação foi um forte fator 

de manipulação das massas. Através dela o estudante chegava à vida adulta possuindo 

traços característicos de reverência ao Imperador e obediência inquestionável em relação 

ao Estado.  

Para Goto-Jones (2008, p. 31), o Edito sobre a Educação deixa claro a mistura 

entre a tradição Confucionista de piedade (ou amor) filial e a ideia de lealdade ao 

imperador Xintoísta: 

“O fato de meus súditos mostrarem lealdade a mim e demonstrar amor filial 

aos pais em milhões de corações, tudo em uníssono, acumulando virtualmente 

geração após geração, é de fato o orgulho da minha nação e é uma ideia 

profunda e a base de nossa educação (...) Assim, por favor, obedeça sempre à 

constituição e outras leis da minha nação em sua profissão, a fim de espalhar 

o bem comum em minha nação. Se uma emergência acontecer, faça o melhor 

para Nossa nação, a fim de apoiar o destino eterno e o futuro da minha nação. 

Dessa forma, vocês são meus súditos bons e fiéis e passam a apreciar bons 

costumes sociais herdados de seus ancestrais. A maneira de fazer isso é uma 

boa lição herdada de meus ancestrais e religião, que vocês devem observar bem 

junto com seus filhos.”67. 

 

 
63 Ibidem, P. 7 
64 Goto-Jones, Christopher. Op. cit., p. 30 
65 Constituição do Império japonês de 1889. Disponível em: 

https://history.hanover.edu/texts/1889con.html. Acesso em 19 de dezembro 2019. 
66 É importante destacar que tal oposição ocorria no âmbito interno com o objetivo de “proteger” os valores 

japoneses de alguma mistura ou mudança devido ao contato com valores ocidentais. Porém, no âmbito 

externo, o país estava abrindo seus portos, recebendo tecnologia e investimento externo, promovendo o 

intercambio acadêmico.  
67 Edito Imperial sobre a Educação. De Bary, Wm Theodore, Carol Gluck, and Donald Keene. Sources of 

Japanese Tradition: Volume 2,. p. 1010-1013 
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O memorando da educação, de 1890, ressalta a prioridade que se devia ter com 

os pressupostos confucionistas como bases para a aprendizagem nas escolas.68 Assim, 

através de editos, discursos e leis essas características podiam ser reforçadas no dia a dia 

da sociedade, tanto domesticamente quanto nos territórios ocupados. Essa foi a educação 

que Tojo Hideki teve nos seus primeiros anos de vida.  

Nesta primeira parte foram destacados alguns valores culturais japoneses e suas 

origens. Também foi abordado como eles se institucionalizaram e como estavam 

presentes na sociedade em que se formou a família de Tojo e nos seus primeiros anos de 

educação. Tais valores são importantes pois se mantiveram e se aprofundaram na 

sociedade japonesa, sendo instrumentalizados e unificados em conceitos que foram 

aplicados na formulação da sua política externa, particularmente pelas elites 

governamentais da ala militar. Os próximos pontos deste capítulo têm como objetivo 

abordar cada um dos conceitos utilizados para se referir à política externa japonesa. Serão 

ressaltadas as principais características de cada conceito. A divisão adotada aqui, para 

abordar cada conceito e o período histórico a que ele se refere, se baseia na divisão 

cronológica adotada por Peattie e Myers.  

1.3 Assimilação (1905 – 1920) 

O termo ‘assimilação’ foi utilizado por Peattie e Myers para se referir aos 

primeiros anos de expansão militar do Japão depois da vitória sobre os russos em 1905. 

Para os historiadores o conceito é adequado para descrever esses anos pois: “afinidades 

de raça e cultura entre o Japão e seus povos coloniais (...) tornaram possível a ideia de 

uma fusão dos dois e sugeriram que os territórios coloniais japoneses não possuíam 

identidades autônomas separadas, mas apenas um destino inteiramente japonês”69.  

Segundo Beasley, a vontade japonesa de ‘união’ asiática foi institucionalizada 

nas colônias através da política nacional (kokutai), que as inseria dentro da relação entre 

o imperador e os súditos, tornando-as parte do Império do Japão70. Diferentemente do que 

se entendia, naquele momento por assimilação no Ocidente (transformar o diferente em 

igual), para o Japão, os territórios coloniais não possuíam identidades autônomas e 

separadas mas, somente, um destino que era inteiramente ‘japonês’; por isso, não havia a 

necessidade de transformá-los em iguais (como implicava o termo no sentido ocidental), 

 
68 de Bary, Wm Theodore, Carol Gluck, and Donald Keene. Sources of Japanese Tradition: Volume 2, p. 

1010- 1013 
69 Peattie, Mark R., op. cit., p. 96 
70 Beasley, Japanese Imperialism, p.144 
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apenas de assimilar todos em um único império. Foi a primeira expressão oficial da 

intenção do que, anos depois, seria o Pan-asianismo71. 

Em relação à ideia de assimilação com características japonesas é possível 

elencar 4 delas, advindas do imaginário japonês, que foram centrais para sua formulação. 

Todas giravam em torno de um ponto central: a importância do imperador para a 

sociedade japonesa. A primeira característica era a ideia de uma afinidade cultural e racial 

com a área de herança cultural chinesa. A segunda adicionava um tom moralístico à 

primeira, afirmando que qualquer um sob a governança do soberano japonês deveria 

partilhar igualmente de sua benevolência. Daí partia a terceira característica, que 

distinguia de maneira fundamental a ‘assimilação japonesa’: o imperador não era 

considerado somente o governante do Estado, mas o líder de todos os que se 

identificassem com os valores japoneses. Assim, como uma grande família, os povos 

conquistados podiam participar do seio familiar e serem assimilados como parte do 

império. Por fim, como resultado de sua crença em uma origem divina, o conceito de 

assimilação também levava consigo a ideia de que os japoneses estavam em uma posição 

sem igual para unificar a Ásia72.   

1.4 Esfera da Co-prosperidade (1920-1938) 

Depois de 1920, para abarcar mais países, os ideais da política externa Pan-

asianista receberam uma nova roupagem e foi ampliado o seu escopo geográfico. O 

discurso sobre assimilação foi substituído pela ideia da ‘Esfera da Co-prosperidade’.73 O 

termo ‘esfera’ foi utilizado para indicar a preponderância do país em um território sem 

significar o domínio direto; co-prosperidade foi um termo usado pela primeira vez durante 

a Primeira Guerra Mundial, para indicar a intenção de melhorar a relação desigual entre 

o Japão industrializado e a China ‘atrasada’, dentro do sistema dos tratados de portos. 

Assim, a Esfera da Co-prosperidade deveria indicar um tipo de império informal, feito 

para servir às necessidades da economia japonesa, mas rejeitando os modelos coloniais 

europeus.  

Atualmente, o debate sobre a Esfera da Co-prosperidade consegue, de maneira 

ainda vaga, dividir o conceito em 4 escolas de pensamento. A primeira acredita que a 

Esfera não passou de um eufemismo para a tentativa imperialista e dominação política 

 
71 Peattie, Mark R., op. cit., p.96 
72 Peattie, Mark R., op. cit., p.97-98; Goto-Jones, Christopher. Em “The way of revering the emperor: 

Imperial philosophy and Bushidō in modern Japan." (2008) também comenta sobre essas características  
73 Peattie, Mark R., op. cit., p. 103 
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japonesa; a segunda acredita na intenção japonesa declarada na época de ‘livrar’ a Ásia 

do domínio ocidental; a terceira é uma mistura das duas supracitadas e afirma que a Esfera 

foi um sonho japonês para a criação de uma ordem Pan-asiática que permitiu o Japão se 

tornar líder regional através da dominação e ao mesmo tempo tinha as justificativas para 

negar tal afirmação74.   

A quarta escola de pensamento aborda a Esfera da Co-prosperidade como o ápice 

de tendências ideológicas e intelectuais de antes do século XX. Essa escola coloca o Pan-

asianismo como central: não apenas o objetivo final, mas a causa para a guerra no leste 

asiático. “A ideologia Pan-asiática proveu a justificativa central para o Japão iniciar a 

guerra colonial de agressão enquanto declarava o conflito como um meio do liberar a 

Ásia”75.  

Ao longo dos anos a expansão e a conquista de novos territórios continuaram. 

Do ponto de vista dos outros países, ocidentais e asiáticos, era difícil conciliar a intenção 

por trás do slogan da ‘co-prosperidade’ com a expansão imperialista japonesa pela Ásia. 

Devido a contradições como essa surgiu, em 1938, o conceito de ‘Nova Ordem’, utilizado 

para nortear a atuação japonesa nas relações entre os países asiáticos76. 

1.5 Nova Ordem (1938 – 1940) 

Konoe Fumimaro, durante seu primeiro mandato como Primeiro Ministro 

japonês, foi o responsável por proclamar, em 1938, a ‘nova ordem japonesa’. Segundo 

ele ‘Japão, China e Manchukuo serão unidos pelo objetivo em comum de estabelecer uma 

nova ordem no leste asiático e concretizarem uma relação de vizinhança amigável, defesa 

comum contra o comunismo e cooperação econômica’77. A declaração marcava a nova 

fase do sistema de ‘cooperação’ entre as nações asiáticas e acarretou mais atritos com 

EUA, URSS e Inglaterra78. 

Os movimentos de direita - sendo representados, em um primeiro momento, 

pelos liberais e pelos nacionalistas, depois também pelos ultranacionalistas - foram 

protagonistas no cenário político japonês a partir de 1930, principalmente depois dos 

atritos políticos de 1936 (a serem discutidos com mais detalhes no capítulo 2). Os liberais, 

 
74 Yellen, Jeremy A. op. cit., p. 10 - 11 
75 Ibidem, p. 10 - 11 
76 Beasley, Japanese Imperialism, p.199 e 207 
77 Discurso de Konoe Fumimaro em 22 de dezembro de 1938. Disponível em: 

https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/tokygaz3&div=17&id=&page=. Acesso 
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78 Yellen, Jeremy A. op. cit., p. 2 
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também chamados por Goto-Shibata (2006) de pacifistas ou ‘internacionalistas’ (quanto 

à sua visão na política externa), não obstante apontando pontos positivos da relação com 

o Ocidente, também discutiam ações de países Ocidentais consideradas injustas e 

defendiam a soberania do seu país. O que mudava, em relação aos nacionalistas, era a 

forma de lidar com o sentimento antiocidental.  

Konoe Fumimaro foi um exemplo dessa ala liberal devido as suas visões de 

representatividade dentro do governo e o apoio ao voto popular. Deve-se ressaltar, 

contudo, que ao mesmo tempo também conversava com a ala mais conservadora, 

favorável a uma visão que representasse melhor os interesses da ala burocrática-militar.79 

Para Berger, em 1932, os partidos perderam o controle do gabinete do Primeiro-Ministro 

e os governos, a partir de então, formaram-se com base em coalizões fracas que 

representavam as elites políticas mais importantes.80 

Esta dinâmica da política japonesa foi o contexto em que surgiu o termo ‘nova 

ordem’. O conceito, formulado em um governo liberal e mais brando do que a ala 

nacionalista, mas ainda comprometido com os objetivos da nação, suporte às decisões do 

imperador e pensamento imperialista mais ortodoxo de que o Japão deveria ser o ‘Grande 

Japão’.81 Com a crescente sensação de crise vivenciada pelo contexto internacional 

instável (discutido no capítulo 2), as demandas para unidade nacional e autonomia 

internacional cresceram e tomaram o lugar dos interesses das massas e de partidos 

menores: “apesar da empreitada pela integração popular no processo político continuar, 

ela foi substituída em importância por esforços para mobilizar contribuições e suporte das 

massas para as políticas de governo”.82  

1.6 Esfera da Co-prosperidade da Grande Ásia Oriental (1940-1945) 

Em meio a uma crise internacional relacionada à Segunda Guerra Sino-Japonesa, 

Konoe Fumimaro assume o cargo de Primeiro Ministro pela segunda vez em 22 de julho 

de 1940. Seu Ministro de Relações Exteriores, Matsuoka Yosuke, foi o responsável por 

anunciar pela primeira vez, em 1º de agosto de 1940, a ‘Esfera da Co-prosperidade da 

Grande Ásia Oriental’.83 O objetivo anunciado foi o de estabelecer “a paz mundial, de 

 
79 Berger, Gordon M. "Japan's Young Prince. Konoe Fumimaro's Early Political Career, 1916-
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80 Ibidem, p. 472 
81 Beasley, Japanese Imperialism, p. 243; mais informação sobre nacionalistas extremistas em Large, 

Stephen S. in Shimazu, Naoko, ed. Nationalisms in Japan. Routledge, 2006. 
82 Gordon Berger, Op. Cit. p, 473 
83 Beasley, Japanese Imperialism, 1987, p. 227 
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acordo com o elevado espírito de Hakko Ichiu, no qual o país foi fundado, e na construção, 

como o primeiro passo, de uma nova ordem no Grande Leste da Ásia, tendo como 

fundamento a solidariedade do Japão, Manchukuo e China”84. O pronunciamento 

continuou delineando linhas gerais de ação para a política externa japonesa, 

principalmente em relação aos países considerados centrais para a esfera85. 

O termo utilizado no pronunciamento do governo japonês, ‘hakko ichiu’, 

expressa a ideia “dos oito cantos do mundo sob um único teto”. Para Matsuoka, essa 

política significava que o Japão seria responsável por espalhar a moralidade para o mundo 

e permitir que todos os povos pudessem ocupar o seu devido lugar. Ele se tornou uma 

ideia central por trás da nova ordem86. Para Tojo, no seu depoimento, o termo conotava a 

paz universal baseada na justiça moral. 87A partir da década de 1940, portanto, o império 

colonial possuía uma política explorativa, arregimentada e expansionista, mas continuava 

evitando o título de ‘colonial’. Os líderes do governo visavam a todo custo manter a ideia 

de que não existia um imperialismo japonês, com o intuito de manter o discurso de união 

asiática, assimilação, liderança, co-prosperidade, e poder justificar a sua expansão88. 

A ideia central continuava a mesma: “criar uma ordem moral, através de uma 

hierarquia orgânica onde todos os países ou territórios ocupariam posição de 

subordinados sob o Japão”89. O Japão seria o ‘líder regional’, naturalmente no topo da 

hierarquia, ocupando o seu ‘devido lugar’, enquanto os outros países tomariam a sua 

devida posição no mundo. O valor hierárquico tornou-se mais presente nesta última fase, 

segundo Benedict: “os japoneses apreciaram todo o seu problema das relações 

internacionais em termos da sua versão de hierarquia, assim como apreciaram seus 

problemas internos sob a mesma luz”.90  

Os outros países participariam do esquema imperial japonês, tomando seus 

lugares como submissos para o crescimento econômico da região. Do lado da elite política 

que formulou esse conceito era necessário que os outros países oferecessem sua confiança 

e atributos de acordo com seu intelecto, cultura e padrões de vida. A ideia em si refletia 

 
84 Pronunciamento oficial do governo japonês, 1 de agosto de 1940. A esfera da co-prosperidade da grande 

Ásia oriental. Disponível em: http://www.worldfuturefund.org/wffmaster/Reading/Japan/Japan-1940.htm. 

Acesso em: 13 de dezembro de 2019.  
85 Idem. 
86 Yellen, op. Cit., p. 95 
87 Depoimento de Tojo Hideki. Transcrição dos depoimentos, 26 de Dezembro de 1947, pp 36087 – 

36195. P. 36184 
88 Peattie, Mark R., op. cit., p. 124-125 
89 Yellen, op. Cit., p. 84 
90 Benedict, op. cit., p. 44 
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a desigualdade entre as nações e valores baseados em conceitos raciais, mas, como já 

apontado, da perspectiva japonesa não tinha o objetivo de ser considerada como colonial 

ou dominante, uma vez que o Japão entendia que estava libertando a Ásia do Ocidente91.  

A importância da hierarquia advém do respeito à figura do Imperador em todos 

os momentos da história japonesa. Mesmo quando, no período Tokugawa, o poder 

propriamente dito se encontrava nos xoguns, a ideia era de que eles eram representantes 

do próprio imperador. Com a Revolução Meiji, a intenção de acabar com a hierarquia 

dentro país não foi aceita pelos estadistas, pelo contrário, voltou-se ao estado anterior 

com o Imperador no ápice da cadeia hierárquica japonesa: “no governo, religião, exército 

e indústria, as zonas acham-se cuidadosamente separadas por hierarquias, onde nem aos 

mais elevados, nem aos mais baixos se permite ultrapassar as suas prerrogativas sem uma 

punição”92.  

A Esfera, de acordo com seus idealizadores, tinha a intenção de pôr em 

movimento uma alternativa ideológica e um princípio unificador e organizacional que 

fosse capaz de articular laços políticos, militares, econômicos e culturais entre o Japão e 

os povos conquistados, através da hierarquia entre as nações. A ‘ideia pan’ foi baseada 

em teorias geopolíticas que dividiam o mundo em quatro grandes regiões centradas em 

países dominantes: Japão, Alemanha, Estados Unidos e União Soviética. O princípio 

wilsoniano da ‘autodeterminação’ e ‘interesse próprio’ foi substituído pelo da 

‘coexistência’ no bloco asiático, enfatizando sua auto suficiência em relação ao 

Ocidente93. 

Com a intenção de criar um sentimento de pertencimento ao Império nas nações 

ocupadas, algumas políticas foram impostas pelo governo japonês, entre elas o foco na 

educação: através do ensino da língua japonesa e do ensino nas escolas sobre o conceito 

de ‘Esfera da Co-prosperidade’. Uma dessas ações foi a formulação e distribuição do 

livreto “Declaração para a Cooperação da Grande Ásia Oriental”, usado nas colônias 

japonesas a partir de 194294.  

Em alguns países esse processo foi mais difícil do que em outros. Um dos fatores 

responsáveis pela dificuldade foi que a perspectiva confucionista, que encharcava os 

ideais Pan-asianistas japoneses, não era comum aos países que não possuíam herança 

 
91 Yellen, op. cit., p. 84; Giles, Nathaniel W, op. cit., p. 6 - 7 
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93 Mimura, Janis. Op. cit., p. 80 
94 Kublin, Hyman. "The evolution of Japanese colonialism." Comparative Studies in Society and History 2, 
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chinesa, como os de origem mulçumana ou budista95. Ainda devido a essas diferenças 

culturais, os países participantes da ‘Esfera da Co-prosperidade da Grande Ásia Oriental’, 

não eram vistos como iguais aos olhos dos japoneses. O governo japonês atribuía 

diferentes papéis de acordo com a proximidade de valores, “(...) eles acreditavam que 

nem todos os asiáticos eram igualmente qualificados para serem parceiros nela. Assim, 

eles se comportaram de maneira diferente no norte da Ásia e no sul da Ásia”96. Os países 

do nordeste asiático configuravam o núcleo da esfera. Japão, Manchukuo, norte da China, 

Coreia e Taiwan deveriam ser os responsáveis pelo desenvolvimento da indústria pesada. 

O restante da área ocupada pelo Japão – o resto da China, sul da Ásia e algumas ilhas do 

sul do Pacífico – deveriam ser responsáveis pela exportação de produtos primários. Do 

mesmo modo havia também uma função para os não asiáticos dentro da Esfera97. 

Por mais que existisse toda essa retórica sobre a posição devida e a ordem 

hierárquica para o Leste Asiático, os tomadores de decisão pouco tinham feito para 

delinear o que isso significava para a região em termos práticos. O hakko ichiu não passou 

de um discurso japonês para japoneses. Não teve público fora do Japão que entendesse e 

concordasse com o slogan. Os conceitos básicos do Japão, utilizados para a criação da 

Esfera, que evoluíram e se uniram ao longo dos anos, como kokutai, ‘caminho imperial’, 

caminho dos deuses’, ‘espírito nacional fundador’ e hakko ichiu, tornaram-se 

impenetráveis para aqueles fora da cultura japonesa98. 

Mesmo depois de 1941, com essa centralidade política, seu significado se 

restringiu a um fim existencial a ser alcançado e um motivo para a autodefesa99. Com a 

Guerra do Pacífico ou Guerra do Grande Leste Asiático, os líderes políticos japoneses 

necessitavam delinear objetivos mais concretos para o ideal em que baseavam suas 

movimentações diplomáticas e militares. Nos primeiros anos da guerra, segundo Yellen 

(2019, p. 77), líderes políticos e intelectuais iniciaram a sistematização de planos e 

projetos que detalhassem como o governo deveria agir nas regiões ocupadas e como ele 

 
95 Beasley, Japanese Imperialism, p. 244; Peattie, Mark R., op. cit., p. 41; para mais informações sobre o 

esforço na educação colonial ver Tsurumi, E. Patricia in Peattie, Mark R., and Ramon Hawley Myers, 

eds. The Japanese Colonial Empire 1895-1945. Princeton University Press, 1984; Capitulo 7 
96 Beasley, Japanese Imperialism, p. 256 
97 Ibidem, p. 255. Chama essa divisão de inner e outer: aqueles que estavam dentro no núcleo, mais próximo 

ao Japão e aqueles que se encontravam mais afastados; Chen, Edward I-te in Peattie, Mark R., and Ramon 

Hawley Myers, eds. The Japanese Colonial Empire 1895-1945. Princeton University Press, 1984, capítulo 

6 explica como o governo japonês organizava a divisão imperial; Orr, James, Yayoi Koizumi, and Zeljko 

Cipris. "A 1942 Declaration for Greater East Asian Co-operation." ASIA-PACIFIC JOURNAL-JAPAN 

FOCUS 6, no. 3 (2008). p. 1 também cita a divisão japonesa do império. 
98 Ibidem, p. 95 - 96 
99 Ibidem, p. 77 
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poderia legitimar seu poder no mundo pós-guerra. A administração Tojo, em especial, foi 

responsável por liderar o processo de sistematização dos planos para a estruturação do 

império.  

Neste capítulo elencou-se a origem dos valores pan-asiáticos desde os primeiros 

séculos da formação do Estado japonês. Eles podem ser sumarizados em crenças nas 

origens místicas da raça japonesa, na criação divina e nas virtudes inerentes à casa 

imperial japonesa, no elo místico entre o imperador e seu povo, nos valores hierárquicos, 

na lealdade, na piedade filial (ou amor filial) e, no nacionalismo. Esse conjunto de valores 

se aprofundou na sociedade japonesa e se unificou em conceitos que foram aplicados na 

formulação da política, particularmente pelas elites governamentais da ala militar. De 

‘assimilação’, para Esfera da ‘Co-prosperidade’, para ‘Nova Ordem’ e, por fim, para 

‘Esfera do Co-prosperidade da Grande Ásia Oriental’. 
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CAPÍTULO 2: IMPERIALISMO JAPONÊS E A POSIÇÃO DE TOJO 

HIDEKI 

Sumarizados os valores japoneses, sua evolução ao longo dos anos, e explicados 

os conceitos que foram utilizados por parte da elite política japonesa para instrumentalizá-

los, o próximo passo é abordar os acontecimentos do período imperialista japonês. Desse 

modo, este segundo capítulo tem como objetivo descrever o curso imperialista japonês, 

ressaltando seus principais acontecimentos até o momento do ataque a Pearl Harbor. Os 

acontecimentos posteriores, referentes à participação do Japão na Segunda Guerra 

Mundial serão descritos no terceiro capítulo, introduzindo o caminho que levou ao 

Tribunal de Tóquio. Ao longo deste capítulo, também será mostrado o papel de Tojo nos 

acontecimentos relatados. 

Vale ressaltar, também, que ao se analisarem as ações de política externa do Tojo 

Hideki como Primeiro-Ministro na Segunda Guerra Mundial, o comportamento ou 

resultado das ações não pode ser dissociado da formação do pensamento autoritário-

militar japonês que se materializava desde muito antes. Por isso, alguns acontecimentos 

da política doméstica também serão descritos para que fique mais claro porque certas 

decisões foram tomadas.  

Segundo Beasley, ocorreu uma evolução do imperialismo japonês ao longo dos 

anos, podendo este ser divido em 3 fases: a primeira começou em 1894 com as disputas 

pela Coréia e se estendeu até a segunda década do século XX; a segunda se estende da 

década de 1920 até a criação de Manchukuo; a terceira inicia em 1931 até o final da guerra 

em agosto de 1945. Essas divisões também são similares em Peattie e Meyers, ao discutir 

o imperialismo japonês, e em Maruyama, ao discutir o fascismo japonês. Essas divisões 

serão utilizadas como base para a elaboração deste capítulo100. As próximas partes irão 

descrever as três fases do imperialismo japonês, ressaltando o período em que Tojo esteve 

no poder como Ministro de Guerra e Primeiro-Ministro do Japão. Na última parte serão 

utilizados trechos dos seus discursos nas reuniões ministeriais e imperiais para entender 

como ele percebia as relações internacionais do Japão. 

2.1 Imperialismo japonês (1ª fase)   

A guerra Sino-Japonesa, que iniciou o período imperialista japonês em 1894, foi 

resultado de disputas pela Coréia que tiveram início anos antes, em 1868. De acordo com 

os japoneses, a Coréia deveria ser independente da China e passar por reformas 

 
100 De acordo com o historiador W. G. Beasley em W. G. Beasley, Japanese Experience, 2000 
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governamentais parecidas com a que o Japão passou na Restauração Meiji.101 O Japão 

venceu, em 1895, e sua vitória foi vista pela comunidade internacional como um passo a 

mais para que o país participasse do ‘concerto dos grandes poderes’.102 Tojo Hideki 

completava 10 anos quando o Japão entrou em guerra com a China. Seu pai, Tojo 

Hidenori, atuou como Tenente Coronel na Guerra Sino Japonesa na Manchúria e, depois 

de um ano do fim da guerra, voltou para a sua família no Japão, quando Tojo Hideki 

estava com 11 anos103.  

Com a vitória, a Marinha japonesa estabeleceu o controle e ocupação da Coréia 

e a China teve que renunciar à soberania na região; pagou indenização; cedeu Taiwan; 

ofereceu a península de Liaotung; e, ainda, promoveu o Japão para a mesma posição 

comercial que os países ocidentais possuíam. Tudo isso através do Tratado de 

Shimonoseki.  

A guerra Sino-Japonesa, pode ser considerada a primeira guerra do recém 

formado Exército Imperial Japonês. A vitória foi relevante, contudo, uma ação 

diplomática realizada por Rússia, França e Alemanha demandou que a península fosse 

devolvida à China, em 23 de abril de 1895. Conhecida como Intervenção Tripla, essa ação 

demandou parte do território chinês que o Japão tinha conquistado: a França mostrou 

interesse pelas províncias do sul chinês e Kwantung; Alemanha por Xantungue; e, Rússia 

demandou e recebeu uma concessão de 25 anos do território da Península de Liaotung.104  

A concessão de Liaotung causou problemas entre japoneses e russos. A tensão 

entre os dois países aumentou quando, depois de uma intervenção internacional na China, 

em 1889, para conter uma revolução anti-dinástica, a Rússia ocupou e continuou com 

suas tropas no território conhecido como Manchúria mesmo depois que a situação foi 

resolvida. O Japão, considerando-se protegido pela Aliança Anglo-Japonesa acordada em 

1902, iniciou negociações com a Rússia para resolver a questão territorial da Manchúria. 

Não havendo acordo, o Japão, por meio do Primeiro-Ministro Katsura, decidiu pela 

guerra em fevereiro de 1904. 

Em 1889, aos 15 anos, Tojo Hideki entrou na escola preparatória para militares 

(1899). Ele tinha problemas de vista desde criança e baixa estatura, suas notas eram 

medianas, comparadas com outros alunos na sua escola de ensino fundamental. Mas ele 

 
101 Jansen, Marius B. The making of modern Japan. 2002, p. 430 
102 Ibidem, p. 432-433 
103 Browne, Op. Cit., p. 18-19 
104 Jansen, Marius B. The making of modern Japan. 2002, p. 438 
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se esforçava mais do que os outros, principalmente em atividades relacionadas com 

trabalho manual. Era reconhecido por ser opinativo, obstinado e competitivo. Em 1902 

entrou como cadete na academia militar e escolheu a infantaria105. Em 1903 tropas russas 

avançaram no território da Manchúria até norte da Coreia o que levou a uma série de 

acusações de ambos os lados resultando, em 1904, no início da Guerra Russo Japonesa, 

da qual o pai de Hideki também participou106.  

A graduação de Tojo na academia militar ocorreu em 1905, poucos dias depois da 

queda da capital da Manchúria. Tojo Hideki foi nomeado Segundo Tenente e enviado, 

junto com seus colegas para a frente de batalha. Contudo, para trabalhar em atividades de 

manutenção e aguardar a negociação de paz. Com o bom resultado da Guerra Russo-

Japonesa e através do Tratado de Paz de Portsmouth, o Japão ocupou uma posição forte 

em meio às outras potências imperialistas: estabeleceu uma esfera de influência na China; 

fortaleceu suas defesas no norte asiático; e, tornou a Coréia em um protetorado em 

1905107. Com o fim da guerra o pai de Tojo retornou para casa doente. Tojo retornou, 

cerca de um ano depois, em 1906, junto com seus companheiros, sem realmente terem 

participado do conflito ativamente e sem perspectivas de futuras promoções. Após 3 anos 

do seu retorno ele se casou com Katsu Ito108.  

 Depois da guerra Russo-Japonesa, o Japão se tornou a maior potência asiática. 

Nas próximas duas décadas se tornou uma das Cinco Potências com um assento 

permanente no Conselho da Liga das Nações. Com a Revolução Chinesa (1911) e o início 

da Primeira Guerra Mundial (1914), a natureza do imperialismo japonês se modificou. 

Com a revolução chinesa, os japoneses conseguiram maior liberdade de atuação na China 

e, com a Primeira Guerra Mundial, as potências ocidentais se ocuparam menos com a 

região e deixaram mais espaço para o Japão ocupar o papel de liderança que tanto 

almejava. Aproveitando a oportunidade, o Japão, através da aliança anglo-japonesa, 

tomou Xantungue dos alemães109. 

O discurso para a atuação na China ecoava a necessidade de manter amigáveis 

as relações entre os dois países, porque possuíam valores culturais parecidos, com o 

intuito de promover seus interesses mútuos110.  Ficava evidente, pelo menos para certos 

 
105 Ibidem, p.21-22 
106 Jansen, Marius B. The making of modern Japan. 2002, p. 439-440 
107 W. G. Beasley, Japanese Experience, 2000, p. 235 
108 Browne, Op. Cit., p. 24-25 
109 W. G. Beasley, Japanese Experience, 2000, p. 237; Goto-Shibata, Harumi, op. cit., p. 69 
110 W. G. Beasley, Japanese Imperialism, 1987, p. 110 
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grupos de japoneses idealistas, que era o destino e a responsabilidade do Japão levar 

reforma e revitalização para a China. Em dezembro de 1914, depois de mais debates a 

respeito de como conduzir a relação com a China, o governo japonês publicou o 

documento intitulado ‘as 21 demandas’ que pode ser sumarizado como as políticas 

imperialistas que faltavam para o Japão controlar a China.111  

Acordos com Inglaterra (1905), Rússia (1907, 1910, 1912 e 1916), França 

(1907) e EUA (1908) permitiram que o Japão garantisse estabilidade nas suas conquistas 

territoriais. Longe de querer alterar o sistema no Leste Asiático e, principalmente, naquele 

momento, a relação de exploração e divisão do território chinês, o Japão estava auxiliando 

na perpetuação do sistema. Nesses acordos, a posição de superioridade do Japão foi 

garantida e, por isso, o país pouco fez para desafiar a ordem imperialista da qual, naquele 

momento, ele se beneficiava.112  

Enquanto isso Tojo continuou trabalhando para subir de patente. Através de horas 

extras ele conseguiu uma promoção para Primeiro Tenente, com 23 anos (1907). O 

primeiro, dos seus sete filhos, nasceu em 1911. Em 1912 o pai de Hideki faleceu. Com 

29 anos (1913) Tojo se tornou Capitão. Mesmo com a movimentação de tropas e a tensa 

situação no Pacífico, principalmente entre Japão e China, a participação de Tojo como 

membro do Exército se restringiu a atividades de escritório. Em 1919, com 35 anos, ele 

foi alocado como diplomata militar na Suíça e depois na Alemanha. Seu pai ocupou posto 

semelhante na Alemanha, por um tempo.  

2.2 Imperialismo japonês (2ª fase) 

O fim da Primeira Guerra Mundial marcou uma era de internacionalismo na 

diplomacia japonesa. Grupos de intelectuais esperavam que o Japão finalmente 

alcançasse seu ‘lugar de direito’ nas conferências internacionais. Entre 1921 e 1922 o 

Japão (junto com EUA, China, França, Grã-Bretanha, Itália, Bélgica, Portugal e Países 

Baixos) participou da Conferência Naval em Washington, que tinha como principal 

objetivo discutir a limitação naval e de armas no Pacífico. O acordo dos Quatro Poderes 

(EUA, França, Inglaterra e Japão) tinha como objetivo manter e respeitar o status quo do 

Pacífico e consultar entre os poderes caso a segurança fosse ameaçada. O acordo dos 

Nove Poderes foi redigido para proteger a soberania chinesa. Com ele o Japão: devolveu 

Xantungue para a China; tropas japonesas recuaram da Sibéria Sakhalin; as relações com 

 
111 Ibidem, p. 112  
112 Jansen, Marius B. The making of modern Japan. 2002, p. 514 
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a então União Soviética foram reestabelecidas; as limitações navais e de armas foram 

respeitadas; e a relação com a China foi revista em termos de tarifas e novos acordos.113   

Enquanto, para os lideres japoneses, o país se esforçava para cumprir os acordos, 

outro problema se tornava central para a diplomacia japonesa: as medidas contra 

imigrantes asiáticos nos EUA. Uma série de leis foi aprovada nos EUA, a partir de 1922, 

dificultando a vida de imigrantes orientais naquele país (no mesmo ano Tojo foi chamado 

de volta para o Japão, com 38 anos. Retornou pelos EUA onde fez um breve tour de leste 

a oeste do país). A discussão foi levada para a Liga das Nações, porém, pouco foi feito 

para que a situação melhorasse114. Segundo Tojo “a proposta, entretanto, para a frustração 

de todos os asiáticos, foi engavetada pelos Poderes, e fomos impedidos de chegar ao nosso 

objetivo”115. 

Quando Tojo retornou ao Japão, tornou-se instrutor na Faculdade dos Militares 

em Tóquio, a mesma faculdade em que ele se formou em 1915. Ele era um senhor baixo, 

com óculos redondos, bigode cerrado cultivado desde a juventude, o que lhe rendeu o 

apelido de Razor Tojo. Trabalhava longas horas extras, quando não levava o trabalho para 

casa.  Não parece ter tido nenhum hobby. Os seus momentos livres normalmente ele 

passava com a mulher e os filhos. Não bebia, porém fumava com frequência. A maioria 

de seus amigos era do serviço militar116. 

A partir de 1924 as mudanças domésticas na China foram importantes para os 

próximos passos tomados pelos japoneses. Auxiliado pela União Soviética, o Partido 

Nacionalista (Kuomintang) se tornou uma força regional. A escola militar liderada por 

Chiang Kai-shek (então Comandante Chefe do Exército Nacional Revolucionário) 

também recebeu apoio para melhorar seu arsenal, suas táticas e programas de 

treinamento. Em 1926 o Partido Nacionalista chinês e grupos comunistas formaram uma 

frente unida que ficou conhecida como “Expedição ao Norte” e marcharam para 

Nanquim, onde inúmeros atos de violência ocorreram contra estrangeiros. De lá 

continuaram para Xangai onde Chiang Kai-shek, através de um golpe, assassinou seus 

aliados comunistas para se tornar o único Comandante.117  

 
113 Jansen, Marius B. The making of modern Japan. 2002, p. 521-522 
114 Shimazu, Naoko. Japan, race and equality: The racial equality proposal of 1919. Vol. 33. Psychology 

Press, 2009. 
115  Depoimento de Tojo Hideki. Transcrição dos depoimentos, 30 de Dezembro de 1947, pp 36363 – 

36516 P. 35435-36439 
116 Browne, Op. Cit., p. 28-29 
117 Jansen, Marius B. The making of modern Japan. 2002, p. 523 
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A instabilidade doméstica chinesa se tornou uma questão central na política 

japonesa. Em 1927, o então Primeiro-Ministro japonês Tanaka Giichi, transferiu tropas 

para Xantungue com o intuito de proteger japoneses residentes na região e impedir que 

Kai-shek avançasse ainda mais chegando a Pequim. Contudo isso não ocorreu. Kai-shek 

avançou até Pequim e ficou próximo do território da Manchúria, considerado pelos 

japoneses vital para seus interesses de modernização e crescimento econômico. Em 

meados de 1927 não existia consenso sobre a melhor atitude a se tomar: o Partido 

Nacionalista chinês não garantiu ao governo japonês uma situação política estável e 

anticomunista; a posição japonesa na Manchúria pareceu cada vez mais ameaçada com 

os avanços da Expedição ao Norte. A resposta japonesa foi mandar ainda mais tropas para 

Xantungue em dezembro de 1927. Em maio de 1928 a situação ficou instável o que 

resultou no confronto entre tropas chinesas e japonesas. Os japoneses conseguiram se 

estabelecer no território de Tsinan e impor lei marcial até 1929. A tensão na região, 

contudo, se manteve ao longo dos anos que se seguiram, até que jovens oficiais do 

Exército japonês (Kwantung Army), como meio de resolver o ‘problema chinês’ em 1931, 

provocaram o que ficou conhecido como Incidente da Manchúria, que será explicado mais 

adiante.118 

Em meio à instabilidade internacional com a China, devido aos movimentos 

comunistas, mudanças no Parlamento japonês, tendência de internacionalismo na política 

externa e aumento da participação de partidos liberais no poder, grupos tradicionalistas 

japoneses temiam o início de movimentos considerados de esquerda no Japão. Radicais 

nacionalistas condenavam as mudanças como ‘traição’ às tradições do passado e 

ocidentalização: ‘numerosas sociedades patrióticas se desenvolveram para combater 

atividades de estudantes de esquerda, sindicatos de trabalhadores agrícolas e grupos 

comunistas e socialistas’.119Neste momento já era possível sentir os movimentos da 

extrema direita, ainda fracos, procurando espaço para as suas demandas na sociedade. 

Devido à crise de 1929, mudanças nas estruturas econômicas do imperialismo 

japonês ocorreram e se fez necessário que o país reafirmasse o comprometimento com a 

modernização industrial e tecnológica120. A corrente internacionalista no Japão perdeu 

força tanto no país quanto fora dele: líderes fascistas na Alemanha e Itália foram fatores 

que auxiliaram o Japão a mudar sua visão da ordem internacional; novas forças 
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nacionalistas na China pressionavam o Japão por modificações na sua política externa; a 

influência russa no nordeste da China alarmava líderes japoneses.  

 

Imagem 1: Áreas da China ocupadas pelo Japão 

 

Fonte: Jansen, Marius B. The making of modern Japan. Harvard University Press, 2002. P. 682 

 

O Incidente da Manchúria, em 1931, foi um exemplo da nova fase do curso 

imperialista japonês durante a década. Para Jansen, ele foi produto de insubordinação de 

ativistas militares descontentes com o contexto internacional acima mencionado. Em 

março de 1931 oficiais de baixo escalão, encorajados por teoristas de direita, como Okawa 

Shumei, tentaram atacar o escritório do então Primeiro-Ministro japonês, Osachi 

Hamaguchi. Em novembro de 1930, em outro atentado terrorista, ele tinha sido atacado 

por um jovem da extrema direita e, por isso, não estava no escritório. O governo japonês 
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tratou o assunto como secreto, não foi divulgado para o público e os terroristas foram 

realocados para o Exército japonês na Manchúria121.  

Na China, os planos foram mais eficazes. Percebendo a inquietação no Exército 

japonês, membros do comando militar em Tóquio, responsáveis pelo planejamento e 

execução das operações, mandaram para a Manchúria Tatekawa Yoshitsugu para tentar 

levar ordem à situação. Ele só conseguiu chegar depois que uma bomba ‘acidentalmente’ 

explodiu, matando chineses ao longo da ferrovia do sul da Manchúria. Segundo Jansen, 

os problemas que atrasaram a chegada de Tatekawa foram causados por conspiradores do 

Exército japonês. Depois que a bomba explodiu, soldados chineses acusaram soldados 

japoneses e vice-versa, causando confusão que em poucas horas permitiu que o Exército 

japonês realocasse tropas. O governo japonês, em Tóquio, afirmou que todas as ações 

tomadas foram com o intuito de preservar a paz e nenhum passo seria tomado em direção 

à expansão territorial.122 

Esse acontecimento é apenas um dos exemplos de ações militares que ocorreriam 

na na década de 1930. Essa nova dinâmica tem suas raízes no aumento da insatisfação 

com o governo mais liberal que caracterizou a classe militar japonesa ao longo dos anos 

1920. Algumas facções militares, adeptas das ideologias de direita, temiam o socialismo 

radical e se justificavam como salvadores nas zonas rurais. Consideravam o ‘problema da 

China’ como parte central da política externa e demandavam do governo respostas mais 

duras. Além disso, eram contra a diplomacia tida como internacionalista, aquela que 

buscava maior colaboração com os Grandes: para esses militares o Japão deveria investir 

mais na auto-suficiência.123 Devido a isso, a partir de 1920, líderes militares passaram a 

desobedecer com frequência o governo com ações que enfraqueciam os movimentos 

democráticos e o sistema de partidos. Isto ocorreu em grande medida pela independência 

garantida pela Constituição ao Alto Comando.124  

No início da década de 1930, grupos de radicais nacionalistas, apoiados na maior 

liberdade dos militares dentro do governo, muitas vezes através da violência, 

demandavam uma nova ‘restauração’. Segundo Scalapino (1975) o ultranacionalismo e o 

militarismo da década de 1930 tomaram a posição política dominante quebrando 

facilmente os obstáculos em seu caminho125. O movimento cresceu em diferentes níveis: 
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novos grupos nacionalistas se formaram naqueles anos; a relação entre as forças 

burocráticas e militares se fortaleceu; e, houve crescimento do terrorismo e tentativas de 

revolução. Alguns dos acontecimentos que iniciaram a ascensão da ala militar foram: o 

‘Incidente de 15 de Março’, em 1931, no qual os militares atuaram tanto doméstica quanto 

internacionalmente para chegar ao poder, e o Incidente de Outubro ou Incidente da 

Manchúria em que militares jovens forçaram sua visão de política externa126  

Em 1931, em meio a um contexto doméstico de nacionalismo agressivo e devido 

à crescente influência do militarismo, o governo japonês começou a delinear ações 

imperialistas baseadas em valores culturais japoneses: uma doutrina ortodoxa que apoiava 

a política de exploração, arregimentação e assimilação forçada. Foi um período em que 

se retomou a conquista de territórios127. Isso decorreu, em grande medida, pelo fato de o 

governo não mais conseguir mais abafar o que Conroy defininiu como third-party 

moviments: “agindo como um grupo de pressão, fora do governo, os participantes do 

third-party podem eventualmente, se o momento se prova ser de reais consequências, 

sucedidos em forçar parte considerável do eu programa ao governo”. No Japão, esses 

movimentos se fortaleceram porque se identificaram com os ideais fundamentais da 

nação: lealdade ao imperador e ao Estado; sacrifício; devoção ao dever e a obrigação128.  

Os seus participantes, livres de responsabilidades políticas e bem-organizados em 

grupos, denunciavam a aproximação com o Ocidente como uma forma de diminuir o 

Japão internacionalmente; defendiam a ‘missão divina’ do Japão de conquistar outras 

nações e libertar a Ásia do Ocidente129. Teoristas, na sua maioria militares, como: Kita 

Ikki, Okawa Shumei e Ishiwara Kanji ganharam força pregando o discurso do Japão como 

líder de uma revolução asiática contra o Ocidente. Mesmo com diferenças pontuais em 

seus discursos e em suas atuações, suas ideias se tornaram cada vez mais presentes nos 

discursos governamentais130.  

Em janeiro de 1932, o Exército japonês (Kwantung Army) decidiu estabelecer a 

Manchúria como um Estado independente. À decisão seguiu-se uma série de ataques 

terroristas: um coreano lançou uma bomba na carruagem do Imperador (sem feridos); 

sacerdotes budistas japoneses foram mortos em Xangai; hostilidades se iniciaram entre 
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soldados japoneses e chineses na área de Pequim; novas eleições foram feitas no 

parlamento japonês; novos assassinatos ocorreram visando símbolos da ordem capitalista 

e internacionalista (nos meses de fevereiro, março e maio; neste último o então Primeiro 

Ministro, Inukai Tsuyoshi, foi baleado e faleceu).131 Segundo Jansen: “o 

internacionalismo japonês, as políticas mais pacíficas em relação à China, e os acordos 

da Conferência Naval em Washington que estruturaram o Leste Asiático por quase uma 

década pareciam ter chegado a um fim.”132 

O caso da Manchúria foi levado à Liga das Nações e após seis meses de 

investigações os resultados não foram favoráveis aos japoneses. O então Ministro de 

Relações Exteriores Matsuoka Yosuke, vendo nenhuma chance de vitória na Assembleia 

Geral, retirou o Japão da Liga das Nações. A participação do Japão já tinha sido difícil na 

organização internacional, primeiro com a questão da cláusula de igualdade racial que o 

país queria incluir como uma emenda ao Tratado de Versalhes durante a Conferência de 

Paz de Paris, em 1919. Depois com as dificuldades que os Estados Unidos estavam 

impondo a imigrantes orientais para morar e viajar ao país nos anos 1920.133  

A criação de Manchukuo, em 1932, transformou o império japonês em ‘total’ 

pois conseguiu o apoio da mídia; fez emergir grupos de interesse que buscavam a 

expansão militar e confrontação com o Ocidente; impulsionou a criação de novos aparatos 

estatais e intervenção estatal em economia, política e sociedade134. A partir daquele ano 

os ataques terroristas, pedindo reformas, se intensificaram. Alguns deles:  o ‘9 de 

fevereiro’, o ‘5 de maio’ e o ’15 de maio’135. Para Scalapino, os anos que se seguiram 

foram difíceis para o movimento democrático. Os partidos se tornaram instrumentos de 

governo. Uma das poucas razões para que os partidos tenham continuado a existir, apesar 

da pressão dos grupos da extrema direita, foi a Constituição, considerada instrumento 

divino por conterem palavras advindas do Imperador, que mantinha o sistema 

parlamentar.136 Porém, segundo Tojo, no seu testemunho, os vários partidos e subgrupos 
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políticos estavam em sintonia com o movimento de direita que se formava, vindo a se 

dissolver por vontade própria.137 

Até 1932, Capitão Tojo Hideki, trabalhou atrás de uma mesa no Quartel General 

do Exército em Tóquio. A sua posição não demandava um alinhamento político explícito 

às ações que estavam ocorrendo a sua volta naqueles últimos 7 anos e, por isso, sua 

posição política se manteve encoberta. Foi somente em 1933, quando foi apontado para 

o cargo de Chefe do Departamento de Assuntos Gerais do Escritório de Guerra que se 

tem histórico de seu posicionamento político, explicitamente, em relação tanto a assuntos 

domésticos quanto a assuntos internacionais138.  

O departamento tinha a função principal de cuidar das relações públicas do 

Exército: publicar e espalhar a visão que o Exército possuía sobre determinados assuntos, 

e anunciar quaisquer movimentações de tropas e atos relativos ao desenvolvimento dos 

conflitos. Segundo Browne o que eles anunciavam era uma repetição ou variação no tema 

do ‘destino ancestral do grande povo japonês’ e de que outros povos que compartilhavam 

essa cultura estavam sendo ameaçados139. Em 1935, com 54 anos, Hideki Tojo deixou o 

departamento e foi realocado para comandar uma brigada no sul do Japão140. No fim 

daquele ano, Tojo foi promovido a Major General e recebeu ordens para comandar o 

destacamento do Exército de Kwantung que ficou conhecido como Kempetai141.  

O Exército de Kwantung ficou responsável por ser a polícia da Manchúria, e o 

destacamento de Tojo era o responsável pela implementação e execução da lei e da ordem. 

Vale destacar que até aquele momento Tojo não tinha dado indícios de uma inclinação 

política extremista, contudo ele era parte de uma das duas facções do Exército, assim 

demonstrando suas preferências políticas. Cada uma delas representava diferentes 

abordagens a respeito de como deveria ser conduzida a política externa. Uma, conhecida 

como ‘Caminho Imperial’, focava mais em ideologia e moral; acreditava que as políticas 

deveriam ser formuladas pelo imperador; era contra o comunismo; e acreditava numa 

cooperação com a China, nos termos japoneses. A outra facção, conhecida como 

‘Controle’, tinha uma visão mais militar da reorganização do Japão: almejava reforma 
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militar; controle do trabalho e capital; uma população disciplinada; e, expansão territorial. 

Era desta que Tojo participava.142  

2.3 Imperialismo japonês (3ª fase)  

A partir de 1932, os militares se consolidaram no poder, porém as duas facções 

da ala militarista – ‘Controle’ e ‘Caminho Imperial’ – se enfrentaram para garantir o poder 

político. Segundo Jansen, essas correntes ultranacionalistas, que surgiram entre o 

Incidente da Manchúria e 1936, fizeram do Japão um lugar perigoso para grupos políticos 

moderados143. A ‘Caminho Imperial’ atuou através dos atentados, sendo o Incidente de 

26 de fevereiro de 1936 um dos mais relevantes pois conseguiu atingir seu objetivo de 

assassinar os principais membros da estrutura governamental japonesa que não se 

alinhavam aos princípios da facção. Entre os mortos estavam o Primeiro-Ministro entre 

1932 e 1934 Saito Makoto, Inspetor Geral da Educação Militar Watanabe e Ministro de 

Finanças Takashi Korekiyo. O ataque também tentou assassinar o Primeiro-Ministro 

Keisuke Okada e sequestrar o Imperador Hirohito, mas falhou em ambos144.  

A tentativa de ataque ao Imperador Hirohito fez com que os membros da facção 

Caminho Imperial se tornassem persona non grata dentro do governo. Os atentados 

marcaram a ascensão da facção ‘Controle’, a que Tojo Hideki participava, no Exército e 

na esfera política.145 Tojo, entretanto, não estava em Tóquio naquele ano. Ainda 

trabalhando como Major General no Exército de Kwantung na Manchúria, nunca ficou 

comprovada a sua aprovação ou participação em nenhum dos ataques. Em verdade, Tojo 

tomou medidas para que todos aqueles que estivessem na Manchúria e fossem 

responsáveis ou amigáveis às ações em Tóquio, em fevereiro de 1936, fossem presos. 

Suas ordens foram dadas antes mesmo da condenação dos tais pelo Imperador. Seus 

esforços e eficiência, parando esses motins, foram reconhecidos em 1937 quando ele foi 

nomeado Tenente General e Chefe do Estado Maior do Exército de Kwantung.146 

Em julho de 1937 ocorreu o Incidente da China ou Incidente da Ponte Marco Polo 

– iniciado porque aparentemente um soldado japonês estava desaparecido da sua 

formação, seu líder militar demandou uma busca, os chineses sugeriram uma busca em 
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conjunto e, por não chegarem a um acordo em como fazer a busca, o conflito começou, o 

que marcou o início da Segunda Guerra Sino-Japonesa.147Segundo Browne, nunca ficou 

provada a participação ou mesmo conhecimento de Tojo no Incidente de Marco Polo148. 

No mesmo mês, Tojo foi convocado para voltar ao Japão para trabalhar dentro do 

governo149. 

Comandantes do Exército japonês no sul da Manchúria, incluindo o então Chefe 

de Gabinete do Exército japonês Tojo Hideki, demandavam estratégias mais fortes de 

controle dos recursos do norte da China e para a luta contra os comunistas na região. Nem 

os planejadores militares em Tóquio nem as forças de Kai-shek, que estavam combatendo 

as tropas japonesas na China, acreditavam que o conflito fosse durar tanto tempo. Porém, 

as agressões japonesas continuaram, seguidas de respostas chinesas, em um conflito sem 

fim eminente. Depois que Kai-shek declarou o norte da China em perigo e moveu suas 

tropas para a região, violando tratados de território, fechados com o Japão anos antes, os 

japoneses enviaram mais três divisões do exército para demonstrar superioridade militar. 

As tropas avançaram para Xangai e, depois Nanquim, em dezembro de 1937. A tomada 

de Nanquim foi repleta de violência por parte dos soldados japoneses que estupraram, 

assassinaram, roubaram a cidade, no que ficou definido por muitos autores, inclusive 

Browne, como o ‘Estupro de Nanquim’.150 

Apesar do ‘sucesso’ militar japonês na China, Chiang Kai-shek não se mostrou 

disposto a negociar a paz em termos japoneses. Em resposta ao pronunciamento do 

Primeiro-Ministro Konoe Fumimaro, em 22 de dezembro de 1938, sobre construir a ‘nova 

ordem’ na Ásia, Chiang Kai-shek, então presidente da comissão de assuntos militares da 

China, respondeu em 28 de dezembro de 1938, que discordava da visão do Primeiro 

Ministro de que o objetivo do Japão seria o renascimento da China. Para o líder militar 

chinês, as reais intenções do governo japonês eram criar uma ‘China escravizada151’. 

Em 1938, o exército japonês conseguiu o controle da parte oriental da China. O 

discurso por parte do governo japonês, para justificar o ‘incidente da China’ foi afirmar 

que o Japão seria o único capaz de parar o imperialismo ocidental e o comunismo russo. 

Além disso, através do slogan da co-prosperidade, seria possível a reestruturação social e 
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territorial da China.152 Ainda em 1938, Tojo, depois de ter retornado da China, se tornou 

Vice-Ministro de Guerra no primeiro gabinete de Konoe Fumimaro. O Japão enfrentava 

uma escalada nas hostilidades com a China, estava em preparação para conter a expansão 

da União Soviética na região asiática e em expansão da sua Marinha.  

Como Ministro de Guerra no segundo e terceiro Gabinete Konoe, Tojo afirmou, 

no seu depoimento, que considerou ‘3 princípios para o futuro curso das ações: (1) exercer 

irrestrito esforço para a resolução do Incidente da China; (2) estabelecer controle rigoroso 

em relação à disciplina interna do Exército; (3) trabalhar para maior coordenação com o 

Supremo Comando e o Governo, e entre Exército e Marinha’.153 Ele continuou seu 

testemunho afirmando que a política nacional japonesa, no período em que foi Ministro 

de Guerra, tinha basicamente dois objetivos: ‘primeiro, resolver o Incidente da China com 

toda a rapidez possível para assegurar a estabilidade do Leste Asiático. Segundo, em 

relação à pressão dos EUA e Grã-Bretanha, evitar a guerra enquanto preservava a 

soberania e a existência do país’.154 

Para ele, as políticas do Gabinete de Konoe, visavam a prosperidade do Leste 

Asiático, a manutenção da independência e segurança do Japão. ‘De modo algum, 

contemplavam ambições territoriais ou monopólio econômico, nem nenhum tipo de 

dominação mundial ou de alguma parte do mundo’.155 Ele, ocupando os cargos de 

responsabilidade política, não tinha ‘uma noção preconcebida ou um plano de agressão’ 

e, até onde ele sabia ‘nenhum dos outros membros do gabinete possuía ideia parecida’.156 

Para Alvin D. Coox, ‘General preciso, bem-relacionado e presunçoso, conhecido 

pela sua atenção ao detalhe, Tojo buscou esmagar os elementos mais cautelosos no 

exército que não estivessem se dedicando a vencer o conflito com a China’157. Com o 

objetivo de buscar apoio financeiro para os conflitos, Tojo convocou uma reunião com 

um grupo de empresários japoneses. Porém seu tom firme e suas intenções não 

encontraram solo fértil nos empresários, os quais não gostaram da maneira como foram 

tratados e, por isso, em dezembro de 1938 Tojo saiu do cenário político para se tornar 

inspetor geral da Força Aérea, um cargo sem muito prestígio.  
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Em janeiro de 1939 Konoe renunciou devido a dificuldades em chegar a uma 

solução com a China, com a ala mais moderada do governo em Tóquio e com os militares. 

Retornou como Primeiro-Ministro em julho de 1940 com esperanças de que conseguisse 

fazer as tropas japoneses se retirarem da China e reformar a estrutura política japonesa de 

modo que houvesse unidade de propósito.158 No mesmo mês, o gabinete de Fumimaro 

adotou “os principais princípios da política nacional” que declaravam a intenção japonesa 

de construir uma nova ordem no grande leste asiático159.  

Tojo foi escolhido como Ministro de Guerra para o seu gabinete. A escolha do 

Ministro de Guerra já estava nas mãos dos militares desde a Intervenção Tripla, portanto, 

para não causar mais tensões no governo, Konoe pediu que o Ministro de Guerra anterior 

indicasse um nome. De acordo com Coox, Tojo era conhecido entre os militares pelo seu 

patriotismo agressivo, persuasão e sinceridade, hábito de manter amizades com pessoas 

influentes dentro do Exército e se destacar por demonstrar habilidades administrativas e 

executivas nas tarefas de que era incumbido o que o tornava um bom candidato160. Além 

disso, era membro da facção Controle (a que estava no poder dentro do Exército) e não 

possuía ligações com extremistas nem aparente ligação com os atentados anteriores. Por 

isso foi escolhido.   

Em 1 de agosto de 1940, o Ministro de Relações Exteriores japonês, Matsuoka 

Yosuke, anunciou pela primeira vez a ‘Esfera do Co-prosperidade da Grande Ásia 

Oriental’, implicando a inclusão do sudeste asiático na comunidade que o Japão pretendia 

criar, organizar e liderar161. Em setembro de 1940, o Japão, a Alemanha e a Itália se 

uniram através do “Pacto do Eixo”. Oficialmente com aliados europeus, o Japão se sentiu 

forte para movimentar suas tropas no sudeste asiático e obter os recursos para acabar com 

a guerra com a China.  

Por outro lado, a situação se deteriorava com os EUA. Em 26 de julho de 1939 

o Japão fora notificado da revogação do Tratado de Comercio e Navegação que, segundo 

Tojo, pressionava economicamente o Japão e impedia o acesso do país a materiais vitais 

para a sua existência. Ainda de acordo com Tojo, em julho de 1940, o Presidente 

Roosevelt anunciou a adição de petróleo e ferro à lista de itens proibidos de serem 

exportados para o Japão. Em agosto do mesmo ano anunciou que a exportação de gasolina 
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para aviões seria proibida para o hemisfério oriental. Em 1940 e 1941 os países aliados 

aos EUA e Grã-Bretanha foram impedidos de vender arroz e borracha para o Japão162. De 

acordo com Tojo: “devido à pressão econômica durante anos pelos EUA e Grã-Bretanha, 

especialmente devido ao bloqueio de julho de 1941 (...) foi quase impossível matéria 

prima e outros bens e artigos vitais”.163 

2.4 Tojo e a ‘chegada da guerra’ 

Durante o ano de 1941 o gabinete de Konoe trabalhou para que o Japão se 

expandisse mais, principalmente para o sul. Foi um ano de intenso contato entre Japão e 

EUA para negociar os termos de convivência no Pacífico. A primeira proposta para o 

entendimento entre Japão e EUA foi recebida no dia 18 de abril de 1941. Tojo, na 

capacidade de Ministro de Guerra na época, disse não ter atentado para as questões 

diplomáticas focando apenas nos pontos que diziam respeito aos assuntos militares.164 É 

interessante ressaltar a compartimentalização da tomada de decisão japonesa na época: 

um mesmo assunto era dividido em diversas partes menores que eram discutidas 

exclusivamente por um ministério, mesmo quando o assunto aparentemente deveria ser 

discutido por mais ministérios ou de modo conjunto. Isso demonstra, de certo modo, o 

respeito ao valor da hierarquia dentro do governo japonês ao ponto de impedir a discussão 

e tomada de decisão conjunta. 

Segundo Tojo: “o recebimento da proposta trouxe um pequeno raio de esperança 

para a solução dos problemas existentes”.165 Para ele a razão para a ‘felicidade geral’ na 

conferência foi que o Japão, naquele momento, ‘estava preocupado com o prolongamento 

do Incidente da China por um lado e, por outro, estava sentindo fortemente a pressão 

econômica exercida contra ele pelos EUA e Grã-Bretanha”.166  

Em 21 de Junho outra proposta chegou dos EUA e Tojo sentiu uma mudança 

repentina na atitude dos americanos: “naquele momento a probabilidade de uma guerra 

entre Alemanha e União Soviética já tinha sido aceita como uma possibilidade e nós 

concluímos naturalmente que a mudança repentina na atitude americana foi devido a esse 
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fato”.167 Isso se deveu ao contexto internacional naquele momento: uma guerra começou 

entre Alemanha e União Soviética em 22 de junho de 1941; o Japão avançou para o 

sudeste da Indochina Francesa168; um embargo contra o Japão foi iniciado em 25 e 26 de 

julho de 1941 pelos EUA, GB169 e PB170; resignação em bloco do segundo gabinete 

Konoe.171  

Ele ressalta alguns pontos da nova proposta americana: os americanos queriam 

uma restrição das obrigações dos japoneses no que tange o acordo Tripartite; a questão 

sobre a imigração (dos japoneses para os EUA) não estava mais na proposta; o princípio 

sobre a não-discriminação comercial (antes aplicado somente para o sudeste asiático) 

deveria ser aplicado a todo o Pacífico; por fim, uma declaração estava anexa afirmando 

que alguns líderes japoneses em posições influentes apoiavam o regime nazista alemão, 

o que indicou, para Tojo, a falta de confiança dos americanos no Ministério de Relações 

Exteriores japonês.172 Essa nova proposta representou para o Japão, de acordo com Tojo, 

uma intervenção nos assuntos domésticos japoneses.  

Em resposta à proposta americana uma reunião ministerial foi convocada em 16 

de junho de 1941, para discutir se e como levar o assunto da preparação da expansão para 

o Imperador. Confirmando a centralidade do imperador, o respeito a sua soberania e à 

hierarquia existente, além de desejo pelo estabelecimento da Esfera, Tojo afirmou: “se as 

preparações não começarem até o fim do ano [1941] nós teremos que abandonar a nossa 

política de estabelecimento da Esfera da Co-prosperidade da Grande Ásia Oriental”173. 

Na reunião ele continuou apontando a necessidade de delinear objetivos e de obter a 

aprovação imperial para todas as ações. Nas reuniões de junho Tojo demonstrou interesse 

contínuo para resolução rápida do Incidente da China174; para que as tropas na Manchúria 

 
167 Depoimento de Tojo Hideki. Transcrição dos depoimentos, 29 de Dezembro de 1947, pp 36196 – 36362. 

P. 36228 
168 Atualmente a região do Vietnam, Laos e Camboja, além de uma porção do território da atual China 
169 Grã-Bretanha 
170 Países Baixos 
171A renúncia em massa do segundo gabinete Konoe foi um movimento para tirar Matsuoka do posto de 

Ministro de Relações Exteriores, sem necessariamente ter que demiti-lo (Tojo confirma tal intenção durante 

seu testemunho). 

172 Depoimento de Tojo Hideki. Transcrição dos depoimentos, 29 de Dezembro de 1947, pp 36196 – 36362. 

P. 36229-36230 
173 Discurso do Ministro de Guerra Tojo na Conferência Ministerial de 16 de junho de 1941. Disponível 

em: Ike, Nobutaka, ed. Japan's decision for war: Records of the 1941 policy conferences. Stanford 

University Press, 1967. P. 56 
174 Discurso do Ministro de Guerra Tojo na Conferência Ministerial de 30 de junho de 1941. Disponível 

em: Ike, Nobutaka, op. cit. p. 56 



49 
 

fossem organizadas de modo rápido e secreto175; e, para que a situação da expansão sul 

fosse tratada com o mais ‘profundo cuidado’176. 

Em 2 de julho de 1941 ocorreu a reunião Imperial177 para informar o Imperador 

dos planos de guerra que os ministros discutiram nas reuniões de junho. Na reunião tanto 

a Marinha quanto o Exército receberam permissão formal para avançarem para o sul 

asiático; a guerra com a Rússia foi deixada em segundo plano e a possibilidade de conflito 

direto do Japão contra EUA e Reino Unido foi discutida abertamente.  

Tojo, assim como os outros ministros, prepararam discursos para explicarem as 

implicações dessas ações em suas pastas governamentais. Ele, como Ministro de Guerra, 

reafirmou a necessidade de negociação diplomática, porém continuar com as preparações 

militares178. Também aproveitou o momento para retomar a necessidade de resolução da 

guerra com a China e responder Matsuoka sobre a questão da insubordinação de alguns 

soldados jovens na Indochina (o tema da insubordinação não era novo, foi por causa de 

insubordinação e radicalismo que alguns dos atentados mais graves ocorreram no início 

da década de 1930). 

Tojo afirmou que “o Exército age de acordo com as ordens do Imperador. O que 

o Ministro de Relações Exteriores sugeriu nunca ocorreu. Nós tomamos medidas 

disciplinares severas quando mandamos as tropas para a Indochina (...)”179. Neste trecho 

é possível destacar novamente o apreço de Tojo pela soberania do Imperador, uma vez 

que ele parece não realizar nenhuma de suas atividades sem a aprovação dele; o respeito 

pela ordem hierárquica e pela disciplina dentro do Exército; além de aparente oposição 

às ações mais radicais dos anos anteriores.  

Nas reuniões de agosto e setembro de 1941 Tojo pouco falou e quando o fez foi 

apenas para responder alguma dúvida sobre movimentação de tropas ou indagar sobre 

algum ponto relacionado com o posicionamento do Exército. Em outubro a ala militar se 

tornou impaciente e ficou decidido que o gabinete do Primeiro-Ministro Konoe teria até 

dia 15 de outubro para concluir conversas de forma amigável com os americanos180. Para 

 
175 Discurso do Ministro de Guerra Tojo na Conferência Ministerial de 1º de julho de 1941. Disponível em: 

Ike, Nobutaka, op. cit. p. 76 
176 Discurso do Ministro de Guerra Tojo na Conferência Ministerial de 28 de junho de 1941. Disponível 

em: Ike, Nobutaka, op. cit. p. 69 
177 Nas reuniões ministeriais somente os ministros e alguns outros políticos de alto-escalão podiam 

participar. As reuniões imperiais contavam com a presença do Imperador, de antigos Primeiros-Ministros 

além do Primeiro Ministro atuante e os dos outros ministros de governo. 
178 Discurso do Ministro de Guerra Tojo na Conferência Imperial de 2 de julho de 1941. Disponível em: 

Ike, Nobutaka, op. cit. p. 84 
179 Ibidem, p.89 
180 Beasley, Japanese Experience, 2000, p. 246 
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Tojo o Japão deveria se manter firme e proteger suas conquistas nas China, Manchúria e 

Coréia181.  

Segundo Nish, Konoe não possuía a capacidade diplomática de atingir o acordo 

ideal entre Estados Unidos e Japão. Foi Tojo, durante este momento crítico entre membros 

do gabinete vacilando na tomada de decisão, que expôs a necessidade de parar de aceitar 

as demandas estadunidenses. Para o então Ministro de Guerra e General do Exército não 

era mais possível oferecer saídas diplomáticas para os EUA: “Está claro que eles (EUA) 

estão demandando de nós rendição incondicional (...) se engolirmos as demandas 

americanas, desistindo totalmente de nossas tropas na China, o que será de nós?” Ele 

continua: “vista a essa luz um compromisso com os EUA é intransponível para 

apreender”182.  

O governo, sem conseguir resolver o impasse, renunciou em massa em 16 de 

outubro de 1941183.  O exército indicou, ao Imperador, Tojo para ocupar a vaga de 

Primeiro Ministro184. Com a nova posição, ele se tornou General do Exército, Ministro 

de Guerra e Primeiro-Ministro do Japão em 18 de outubro de 1941, aos 57 anos185. Seu 

gabinete foi composto, em maioria, por oficiais da Marinha, do Exército e civis da elite 

burocrática japonesa. Seu governo tinha a intenção de manter o modelo parlamentarista 

de acordo com a Constituição, porém, segundo Jansen, o governo representativo não 

passou de uma fachada para as autoridades militares. 186 

As conferências ministeriais continuaram e a questão sobre entrar em guerra com 

os EUA ou não ainda pairava no ar. Para os militares que atuavam politicamente no Japão 

a decisão não mais poderia ser atrasada. Porém, em uma de suas primeiras reuniões 

ministeriais como Primeiro-Ministro do Japão, Tojo pediu mais tempo para poder se 

organizar no cargo e tomar a decisão final: “eu muito bem entendo por que o supremo 

comando enfatiza a necessidade de se apressar. O governo preferiria [contudo] estudar 

melhor o assunto e lidar com a situação de uma maneira responsável, uma vez que são 

 
181 Ibidem, p. 332 
182 Nish, Ian. Japanese foreign policy, 1869-1942: Kasumigaseki to Miyakezaka. Vol. 11. Psychology 

Press, 2002, p. 245. Em seu depoimento para o Tribunal de Tóquio, no dia 29 de dezembro (p. 36294 – 

36302 da transcrição) Tojo afirma que a diferença entre a opinião dele e do Ministro de Relações Exteriores 

Toyoda no que tange os meios de conduzir a politica de Estado foi o que culminou na renuncia em massa 

do Gabinete de Konoye. 
183 Browne, Op. Cit., p. 90-100 aponta vários momentos de tensão entre Konoe Fumimaro e Hideki Tojo 
184 Nish, Ian. Op. cit., p. 245 
185 Coox, Alvin D. op. cit., p. 333;  Browne, Op. Cit., p. 103 
186 Jansen, Marius B. The making of modern Japan. 2002, p. 646 
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novos Ministros da Marinha, das Finanças e das Relações Exteriores”187. Com isso ele 

pediu ao Supremo Comando mais tempo para reconsiderar a proposta de guerra acordada 

no governo anterior ou para propor novas. Na reunião de 27 de outubro de 1941 ele 

afirmou que as preparações para uma possível guerra contra EUA estavam sendo custosas 

e que se a situação continuasse daquele jeito eles teriam até no máximo 1943 para obterem 

a vitória188. 

Em 30 de outubro, um estudo oficial sobre as opções do governo japonês 

demostrou que apesar de a guerra ser custosa, não entrar em guerra poderia significar 

considerável queda do poder político japonês. Dentro do governo japonês já não havia 

esperanças de que as conversas com Washington chegassem a algum lugar; a insistência 

na questão da retirada das tropas japonesas da China causava divisões entre o próprio 

governo e a aceitação incondicional dos termos americanos era vista de modo desonroso, 

o que poderia levar o Japão de volta à posição de país inferior189. 

Em 2 de novembro, em uma Conferência Ministerial, três planos foram redigidos 

e foi decidido que todos tinham que ser colocados em prática até início de dezembro: o 

primeiro focava na resolução da negociação através exclusivamente de meios 

diplomáticos; o segundo pedia o fim imediato das negociações e início da guerra; o 

terceiro pretendia continuar as negociações com os EUA, mas continuar se preparando 

para a guerra, pensando no caso de as negociações falharem.190 Ficou decidido o dia 1º 

de dezembro de 1941 como prazo final para que os EUA entrassem em um acordo com o 

Japão191.   

No dia 5 de novembro de 1941 foi realizada outra Conferência Imperial para 

repassar as decisões para o Imperador e obter a aprovação dele. Tojo abriu o cerimonial, 

na posição de Primeiro-Ministro, relembrando porque o prazo para início das hostilidades 

fora alargado e a opção escolhida para lidar com a situação: 

 “nosso império, determinado a evitar a guerra com os EUA, Reino Unido e Holanda, 

no curso de assegurar sua autopreservação e autodefesa tinha que ter completado as 

preparações para a guerra em outubro (...) desde então, enquanto mantendo 

aproximação entre a coordenação das considerações políticas e militares, temos feito 

um esforço especial par assegurar o sucesso da negociação diplomática com os EUA. 

 
187 Discurso do Ministro de Guerra Tojo na Conferência Ministerial de 26 de outubro de 1941. Disponível 

em: Ike, Nobutaka, op. cit. p. 186 
188 Discurso do Ministro de Guerra Tojo na Conferência Ministerial de 27 de outubro de 1941. Disponível 

em: Ike, Nobutaka, op. cit. p. 190 
189 Coox, Alvin D. op. cit., p. 334 
190 Ibdem, P. 36317 
191 Ibidem, p. 204 
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Neste intervalo temos suportado o que precisava ser suportado na esperança de 

chegar a um acordo, mas não fomos capazes de fazer os EUA reconsiderarem (....) 

Como um resultado disso, nós chegamos à conclusão de que nós devemos decidir 

entrar em guerra, estabelecer a data para ação militar no início de dezembro, 

concentrar todos os nossos esforços nas preparações de guerra e ao mesmo tempo 

tentar quebrar o impasse por meios diplomáticos”192 

 

Ele ainda complementou o discurso do Ministro de Relações Exteriores sobre 

como o Japão deveria priorizar a autopreservação e autodefesa do Império (princípios que 

a partir de então se tornaram constantes nos discursos governamentais) e reafirmou que 

não deveriam mais aceitar as demandas dos EUA:  

“o gabinete anterior cedeu o que não deveria ter sido cedido na tentativa de chegar a 

um acordo nas negociações entre EUA e Japão. Contudo, apesar da proposta 

americana de 2 de outubro usar palavras floreadas, o espírito e a atitude expressos 

na proposta não mudaram. Os EUA não cederam em um único ponto e simplesmente 

fazem novas demandas ao Japão”193.  

 

Em outro momento é perceptível a indicação de que o Japão deveria manter vivo 

o ‘espírito guerreiro’ para desequilibrar psicologicamente os EUA: “eles vão apreender o 

quanto estamos determinados a partir do encaminhamento das nossas tropas”. Ele 

continua “os EUA têm, desde o começo, acreditado que o Japão iria desistir devido à 

pressão econômica, mas se eles reconhecerem que o Japão está determinado então esse é 

o momento em que devemos agir de modo diplomático”194. Ou seja, ele transparece em 

seu discurso que a determinação em continuar lutando (um dos princípios do bushido) e 

não ceder às demandas americanas poderia, de algum modo, desestabilizar os EUA e isso 

faria com que eles aceitassem mais facilmente o acordo e que a guerra não ocorresse. 

Ele continuou afirmando que conviver com os problemas causados pela pressão 

econômica, bloqueios e a guerra em si seria melhor do que aceitar as demandas 

americanas. Caso o Japão cedesse às demandas americanas, Tojo temia que o país pudesse 

cair na hierarquia internacional e perdesse sua liderança na Ásia – demonstrando seu 

apreço pela hierarquia mesmo no ambiente internacional, entre os países:  

“nós podemos falar sobre austeridade e sofrimento, mas pode nosso povo suportar 

uma vida assim por muito tempo? A situação não é a mesma da Guerra Sino Japonesa 

(1894-95). Eu temo que nós nos tornaremos uma nação de terceira classe depois de 

dois ou três anos se não fizermos nada (...) sobre no que deveria ser de nossa base 

moral indo para guerra, é de algum mérito tornar claro que o Reino Unido e os EUA 

representam uma forte ameaça para a autopreservação do Japão”195 

 
192 Discurso do Ministro de Guerra Tojo na Conferência Imperial de 5 de novembro de 1941. Disponível 

em: Ike, Nobutaka, op. cit. p. 211 
193  Ibidem, p. 229 
194  Ibidem, p. 238 
195 Ibidem, p. 238 
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Nas conferências seguintes Tojo pouco falou e a discussão girou em torno de 

deslocamento de tropas e espera das respostas americanas. Quando chegou o prazo, 1º de 

dezembro, outra reunião Imperial foi convocada. Na posição de Primeiro-Ministro Tojo 

reafirmou o comprometimento com as ações diplomáticas durante o mês de novembro 

enquanto se preparavam para a guerra196. Contudo, de acordo com ele, “os Estados 

Unidos não apenas se recusaram a aceitar uma única concessão em relação à posição 

adotada anteriormente como também fizeram novas demandas”197. Para ele tal situação 

não podia mais ser suportada: “isso não somente menosprezou a dignidade do nosso 

Império e fez impossível para nós colhermos os frutos do Incidente da China, mas também 

ameaçou a própria existência do nosso Império. Tornou-se evidente que não podíamos 

atingir um acordo diplomático”198. Naquele momento ele retoma o apreço pelo respeito 

ao Império e pela posição de liderança do Japão denotando respectivamente o valor pan-

asiático do nacionalismo e o apreço pela hierarquia. 

Em seguida, anunciou o início oficial das hostilidades contra o Ocidente: “nós 

atingimos um ponto em que não podemos mais permitir que a situação continue (...) o 

nosso Império não tem alternativa a não ser iniciar a guerra contra Estados Unidos, Reino 

Unido e Holanda com o intuito de resolver essa crise e garantir a sobrevivência”199. No 

fim do seu discurso ele reitera sua crença na ideia do ‘espírito guerreiro do Exército’, na 

moral das Forças Armadas, na disposição do povo japonês em se unir e na esperança de 

que eles venceriam e mostrariam a sua superioridade:  

“eu estou completamente convencido que o nosso poder militar é muito mais forte 

que no Incidente da China, que a moral dos nossos oficiais e homens do Exército e 

da Marinha é alta; que a união da nossa política doméstica é maior; que existe 

disposição para sacrifícios entre nossa população para o bem maior e que, como 

resultado, vamos vencer essa crise que confronta nossa nação”200 

 

Na mesma reunião, Tojo falou, desta vez no papel de Ministro de Assuntos 

Domésticos. Seu tom era de exaltação do destino glorioso do Japão, denotando sua crença 

no destino místico japonês. Afirmou que a maioria da população entendia que o Japão 

estava em uma encruzilhada entre o caminho da glória e o do declínio; reafirmou que a 

população estava apresentando as ‘características espirituais’ do povo japonês; que eles 

 
196 Discurso do Ministro de Guerra Tojo na Conferência Imperial de 1º de dezembro de 1941. Disponível 

em: Ike, Nobutaka, op. cit. p. 263 
197 Idem 
198 idem 
199 idem 
200 Ibidem, p. 264 
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estavam dispostos a passar por qualquer dificuldade e passar pela crise como um povo 

unido; que enquanto os EUA não reconhecessem o lugar devido do Japão na hierarquia 

internacional e retirassem os bloqueios econômicos e parassem de oprimir o povo japonês 

a decisão de mover tropas ao sul seria inevitável e o confronto com os EUA iminente201.  

Seu discurso seguiu elencando atitudes do governo para controlar a situação de 

crise interna. As atitudes tinham caráter autoritário: controle especial de grupos 

antiguerra, antimilitares, comunistas, coreanos ‘rebeldes’, líderes de certas religiões e 

quaisquer outros grupos que o governo considerasse uma ameaça para a ordem pública, 

incluindo a necessidade de prisões preventivas202. Também afirmou que manteria 

observação e controle de organizações nacionalistas extremistas, pois elas “tendem a se 

animarem facilmente e tomarem atitudes violentas”203. Ele prometeu proteção aos 

políticos que estivessem em perigo e possível prisão de líderes extremistas. Neste 

momento é válido destacar que, mesmo Tojo exercendo políticas autoritárias, ainda 

existiam grupos mais extremos na direita militar japonesa, os quais ele tentava controlar.  

Uma terceira ação planejada pelo governo foi o “controle de rumores”. Segundo 

Tojo “para estabilizar a visão das pessoas, será necessário guiar a opinião pública e ao 

mesmo tempo exercitar controles estritos sobre ela”; a quarta ação dizia respeito ao 

controle de estrangeiros: todos que fossem considerados suspeitos seriam detidos; a 

quinta sobre controle do sistema de justiça; a sexta sobre reagrupamento da polícia e 

bombeiros; a sétima sobre um sistema de vigilância da população, uma vez que ela 

poderia se sentir “inquieta” com a falta de comida e problemas monetários e causar 

distúrbios. Ele classificou tais ações como políticas de manutenção da paz e segurança 

pública204. 

Na época, Tojo também ocupava o cargo de Ministro de Guerra e fez um 

discurso nesta posição. Para ele, apesar de ser melhor uma guerra rápida, o Japão estava 

‘totalmente preparado para uma guerra longa’. Caso a guerra se prolongasse ele se 

comprometeu a ‘manter as pessoas tranquilas e, particularmente, manter a ordem social, 

prevenir a desorganização social e bloquear qualquer conspiração estrangeira’.205Tojo 

terminou a reunião falando diretamente para o Imperador e pedindo a permissão dele para 

que tudo o que tinha sido discutido na reunião fosse aprovado.  

 
201 Ibidem, p. 272-273 
202 Ibidem, p. 237 
203 Idem 
204 Ibidem, p. 273-274 
205 Ibidem, p. 282-283 
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Depois daquela reunião ainda ocorreram outras duas. Os EUA não aceitaram as 

propostas do Japão que então continuou com as movimentações de tropas e atacou Pearl 

Harbor. Este é o marco para o início dos conflitos bélicos com os EUA e momento no 

qual se encerra a descrição do curso imperialista japonês deste capítulo.  

 

Imagem 2: Expansão do Império japonês entre 1870-1942 

 
Fonte: Orr, James, Yayoi Koizumi, and Zeljko Cipris. "A 1942 Declaration for Greater East Asian Co-

operation." ASIA-PACIFIC JOURNAL-JAPAN FOCUS 6, no. 3 (2008). 

 

Além de descrever o curso imperialista japonês, este capítulo também 

contextualizou a vida de Tojo durante esses anos: nasceu em família militar em 1884, em 

um contexto de centralidade do Imperador e do Estado japonês. Começou a carreira miliar 

com 15 anos. Vivenciou as guerras Sino-Japonesa e a Guerra Russo-Japonesa durante sua 

juventude. Cresceu no Exército e se tornou Capitão aos 29 anos. Com 35 serviu como 

diplomata militar. Com 38 retornou ao Japão e se manteve em atividades burocráticas, 

até que em 1940 se tornou Ministro de Guerra e em 1941 foi escolhido para ser o novo 

Primeiro Ministro.  
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Tal contextualização da vida de Tojo, contrastada com as suas falas nas reuniões 

ministeriais e imperiais antes do ataque a Pearl Harbor demonstram, de maneira 

introdutória, como padrões de pensamento do Pan-asianismo japonês coalesceram na 

perspectiva de Tojo Hideki sobre a melhor maneira de organizar a política externa do país 

durante 1940 e 1944.  

No último parágrafo de seu discurso na reunião de 1º de dezembro os valores 

pan-asiáticos elencados no capítulo anterior se tornam mais uma vez aparentes:  

“neste momento o Império fica no limiar da glória ou esquecimento. 

Nós trememos de medo na presença de Sua Majestade. Nós, súditos, 

estamos cientes da grande responsabilidade que devemos assumir a 

partir de agora. Uma vez que Sua Majestade tome a decisão de iniciar 

hostilidades, nos esforçaremos para pagar nossas obrigações para com 

ele, aproximar o governo e os militares, confirmar que a nação unida 

trará a vitória, fazer um esforço total para alcançar nossos objetivos e 

deixar a mente de Sua Majestade tranquila”206. 

 

Nele é possível observar o respeito à centralidade e soberania do Imperador; a 

crença no elo místico entre imperador e povo; a visão hierárquica de mundo; piedade filial 

(conceito confucionista que indica respeito aos seus antepassados e o sentimento de que 

se ‘deve’ algo a eles) devido à necessidade dos súditos de ‘assumirem responsabilidade’; 

o coletivismo através da necessidade de união; e o nacionalismo. 

No próximo capítulo, os acontecimentos referentes à participação do Japão na 

Segunda Guerra Mundial serão descritos, introduzindo o caminho que levou ao Tribunal 

de Tóquio. Será também contextualizada, brevemente, a criação e o significado do 

Tribunal para o sistema jurídico internacional. Por fim, serão analisadas as falas de Tojo 

em sua declaração juramentada focando em questões centrais discutidas ao longo deste 

trabalho, como: pan-asianismo, centralidade do Imperador e a relação entre Exército e 

política no Japão durante seu período como Primeiro Ministro. 

 

 

 

 

 

 

 
206 Ibidem, p. 283 
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CAPÍTULO 3: O TRIBUNAL DE TÓQUIO: TOJO E O JULGAMENTO 

O segundo capítulo, além de descrever o curso imperialista japonês entre 1894 e 

1941 – até o ataque a Pear Harbor, também contextualizou os acontecimentos 

internacionais e domésticos com a vida de Tojo. Com tal contextualização foi possível 

destacar alguns acontecimentos que podem ter contribuído para a formação de filtros 

cognitivos que moldaram a visão de mundo do Primeiro Ministro japonês.  

Filtros cognitivos são, segundo Mônica Herz, um conjunto de valores, atitudes, 

percepções e crenças que organizam a realidade e ordenam a absorção de informações. O 

conjunto de tais informações é nomeado, pela autora, como ‘conhecimento armazenado’. 

Esse conhecimento é influenciado por atributos culturais que se podem formar e 

estabelecer ao longo da vida do indivíduo ou mesmo antes do seu nascimento, por isso a 

necessidade de contextualizar a vida de Tojo e os acontecimentos internacionais e 

domésticos. O conhecimento armazenado, de acordo com Herz, molda a visão de mundo 

do tomador de decisão207.  

Ainda de acordo com a autora, a ‘visão de mundo’ de um líder político é 

composta por diversas camadas: histórico familiar, educação, valores políticos, ações 

externas que o impedem de tomar certas decisões. O entendimento dessas camadas é 

fundamental para compreender o que influencia o comportamento do líder político. Neste 

trabalho, o quadro cognitivo que se pretende elaborar é baseado em dois níveis: o primeiro 

mais cognitivo e ideológico e o segundo, mais contextual. 

O primeiro nível é baseado em crenças (qualquer proposição simples que possa 

ser precedida pela frase ‘eu acredito que...’ e é uma predisposição para a ação); atitudes 

(conjuntos de predisposições para a ação); valores (ideais abstratos que influenciam na 

escolha entre A ou B); e, ideologia (conjunto de crenças e valores institucionalizados que 

derivam sua legitimidade de uma autoridade externa).208 Esse primeiro nível foi abordado 

no primeiro capítulo: o conjunto de valores descritos definem os filtros cognitivos de 

Tojo.  

O segundo nível são as relações internacionais: “as ideias sobre a posição 

internacional do país, as quais tendo sido transmitidas do passado para o presente se 

tornam parte da cultura internacional contemporânea”209. Este nível é composto por 

regras morais e legais do sistema internacional, assim como por normas resultantes da 

 
207 Herz, Monica. "Análise cognitiva e política externa." Contexto Internacional 16, no. 1 (1994), 75 - 82 
208 Herz, Monica. Op. Cit., p. 83 
209 Herz, Monica. Op. Cit., p. 85 
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interação de longo prazo entre os países. Esse contexto foi abordado no segundo capítulo. 

Tendo em mente esses dois níveis, este terceiro capítulo tem como objetivo, através de 

uma contraposição entre os valores pan-asiáticos elencados e do estudo das relações 

internacionais japonesas no período imperial, se aprofundar ainda mais nas percepções 

de mundo de Tojo Hideki.  

Tojo tornou-se, logo cedo, o herdeiro da família e teve que carregar todos os 

benefícios e malefícios da posição. Sua família tinha herança samurai e militar. Nos seus 

primeiros anos, cresceu em um momento de grande prestígio do Exército Imperial 

Japonês, do qual seu pai fez parte. Cresceu obedecendo a uma Constituição que 

centralizava o poder na mão do Imperador, valorizava a hierarquia e ressaltava a 

divindade do povo japonês como um todo e a relação mística entre soberano e súditos.  

Sua educação foi baseada em princípios das 3 principais religiões daquele país 

que reafirmavam a importância do Imperador, a necessidade de lealdade, o poder do 

Imperador e a hierarquia na sociedade. Ele vivenciou, ainda novo, a Primeira Guerra 

Sino-Japonesa e a Guerra Russo-Japonesa. Viu o país sair vitorioso em ambas, mas ter 

seus espólios tomados pelos países ocidentais. Depois, enquanto o país viveu um tempo 

de relativa paz, ele se casou e teve seus primeiros filhos. Trabalhou por muito tempo com 

a parte burocrática do Exército, até mesmo como diplomata. Estava voltando para o 

Japão, pelos EUA, enquanto este país aprovava leis contra a imigração de japoneses.  

Viu acontecer em seu país uma série de atentados contra pessoas do governo. 

Mas não demonstrou apoio ou alinhamento aos movimentos extremistas. Pelo contrário, 

demonstrou, já nesses momentos, traços que foram sentidos com mais intensidade nos 

anos em que foi Primeiro-Ministro, quais sejam: crenças nas origens místicas da raça 

japonesa; na criação divina e nas virtudes inerentes à casa imperial japonesa; no elo 

místico entre o imperador e seu povo; as relações de hierarquia; a lealdade; e, 

nacionalismo, necessidade de disciplina e organização na sociedade.  

Para atingir o objetivo deste capítulo, serão utilizadas as transcrições do 

julgamento do Tribunal Militar Internacional para o Extremo Oriente a fim de analisar a 

visão de mundo de Tojo e fazer as devidas correlações entre a causalidade de suas atitudes 

no poder e os filtros cognitivos. O tribunal de Tóquio ou IMTFE teve início no dia 29 de 

abril de 1946, sob a supervisão dos Aliados – 11 países contribuíram com promotores e 

28 japoneses foram julgados por crimes contra a humanidade, crimes contra a paz e 

crimes de guerra. A parte principal para a pesquisa diz respeito aos momentos em que 
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Tojo testemunhou e foi interrogado, entre os dias 26 de dezembro de 1947 e 7 de janeiro 

de 1948.  

3.1 Tribunal Militar Internacional Para Extremo Oriente 

O Tribunal Militar Internacional para o Extremo Oriente, ou Tribunal de Tóquio, 

é bem menos conhecido que o seu similar no Ocidente, o Tribunal de Nuremberg. Apesar 

de, em números, ele ter sido bem maior. Foram 11 juízes em Tóquio e 4 em Nuremberg. 

Foram quase 100 advogados apoiados por suas equipes que somavam mais 100 

americanos e 200 japoneses. Foram 818 sessões durante cerca de 417 dias, 419 

testemunhas foram ouvidas e recebidos mais de 700 depoimentos e declarações 

juramentadas210. O número mais impressionante é o de documentos coletados e aceitos 

pelos juízes: mais de 4330. Somando um total de mais de 30 mil páginas.  

Mesmo com a riqueza documental, tanto quantitativamente quanto 

qualitativamente, e apesar de as transcrições terem sido organizadas e publicadas há quase 

50 anos, John Pritchard argumenta que as transcrições do julgamento foram objeto de 

estudo de poucos acadêmicos no Ocidente.211   

Além dos números, a maior diferença para o historiador americano John Dower 

foi a composição dos acusados e os crimes pelos quais eles foram sentenciados. Segundo 

ele não existiu no Japão um líder tão central comparável com Hitler e nem um grupo 

japonês comparável com os homens de confiança de Hitler212. Isso foi abordado ao longo 

do trabalho – apesar de Hirohito ter sido Imperador durante todo o período em que foi 

julgado é, no mínimo, complexo tentar compará-lo com Hitler. Do mesmo modo seria 

com Tojo, ou qualquer outro Primeiro Ministro que ocupou o cargo. Isso devido à 

dinâmica da tomada de decisão que pode ser observada durante esse período no Japão: os 

pontos de tomada de decisão, no Japão, estavam capilarizados ao longo do corpo político 

governamental e sobrecarregado de burocracias.  

Ainda, segundo Dower, não existiam no Japão grupos similares com o Partido 

Nazista e seus subgrupos criminosos.213 De fato não houve, em nenhum momento, apenas 

um partido no comando do governo: os Ministros eram de diversos partidos. O governo 

nunca foi formado apenas por militares, por mais que a maioria do alto escalão do governo 

 
210 Dower, John W. Embracing defeat: Japan in the wake of World War II. WW Norton & Company, 2000 

.pg 450 
211 Crowe, David. War Crimes, Genocide, and Justice: A Global History. Springer, 2014. pag 195 
212 Dower, Op Cit. P.458 
213 Ibidem, p. 458 
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fosse de militares em certo momento. O parlamento, o sistema democrático e a 

Constituição japonesa, apesar de muito fragilizados, continuaram como instituições 

políticas. Mesmo as facções militares, como a Controle de Tojo, não foram responsáveis 

efetivamente e unicamente pela tomada de decisão em nenhum momento. 

Por fim, o historiador conclui que apesar de terríveis, as atrocidades cometidas 

pelo governo e por militares japoneses em nome dessa expansão não podem ser 

comparadas com o genocídio que foi cuidadosamente e previamente planejado e realizado 

ao longo dos anos na Alemanha pelos nazistas. Foram muitas atrocidades, crimes e atos 

inumanos realizados pelos japoneses, mas eles não foram elaborados e executados como 

o genocídio realizado pelos nazistas214. 

O Tribunal de Tóquio foi organizado pelo General MacArthur uma vez que ele 

era o representante americano em território japonês após a rendição. Ele aprovou as 

nomeações dos 11 países para os juízes do Tribunal. Foi responsável também pela 

nomeação do juiz australiano William F. Webb como presidente do tribunal o que, 

segundo Crowe, se provou controverso já que ele não tinha conhecimento em justiça 

internacional e não se relacionava bem com os outros juízes215.  MacArthur, seguindo 

indicação do Presidente Truman, escolheu Joseph B. Keenan como chefe do conselho dos 

advogados. Segundo Crowe também foi uma decisão contraditória, pois por muitas vezes 

ele faltou ao julgamento, foi acusado por colegas de trabalho de desorganização e falta 

das habilidades legais básicas e, até mesmo, ter problemas com bebida.216 Mas o 

mantiveram devido as suas ligações políticas nos EUA e sua intenção de assegurar que o 

Imperador fosse protegido durante o julgamento. 

Esse ponto se destaca pois apesar de MacArthur ter a intenção de acabar com a 

instituição imperial quando chegou ao Japão, ele não pretendia tornar o Imperador 

Hirohito um dos réus do Tribunal. Essa também não era a intenção de outros atores do 

alto escalão governamental nos EUA, como o Presidente Truman. Para eles, essa atitude 

poderia tornar o Imperador um mártir para o povo japonês e causar dificuldades durante 

o processo de ocupação americana no Japão.217 O objetivo era que o Tribunal 

representasse uma nova era para as relações americo-japonesas e, por isso, indiciar o 

 
214 Dower, Op Cit. p. 458 
215 Crowe, Op Cit. p. 203 
216 Ibidem, p. 203 
217 Ibidem, p. 201 
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Imperador estava fora de questão. Do lado japonês também ficou claro durante os 

depoimentos e interrogatório a intenção dos réus de defender o Imperador218.  

Depois de escolhidos os juízes, os países vencedores também foram 

responsáveis por escolher quem seria acusado dos crimes contra a humanidade e crimes 

contra a paz219. Ao analisar a lista dos réus classe A220 é interessante notar aqueles que 

não estão na lista e aqueles crimes que não foram nem considerados pelos ocidentais para 

serem julgados. Como colocou o historiador americano Dower:  

“a ausência de certos grupos e certos crimes é impressionante. Nenhum 

representante da Polícia Militar foi indiciado; nenhum líder de sociedades 

secretas ultranacionalistas; nenhum empresário que se beneficiou da agressão 

e da guerra. A mobilização forçada de súditos nas colônias da Coréia e de 

Formosa não foi considerada como crime contra a humanidade, nem a reunião 

de milhares de jovens não japonesas forçadas a atuar como ‘mulheres de 

conforto’ (...) os americanos responsáveis pela organização do julgamento 

escolheram garantir imunidade a um grupo de japoneses os quais os crimes 

estavam além de qualquer questionamento, quais sejam os oficiais e cientistas 

da Unidade 731 na Manchuria (...) A procuradoria não buscou seriamente 

evidências em relação ao uso pelos japoneses de químicos na China”.221 

 

Depois de escolhidos, os réus foram indiciados e a procuradoria pode fazer o seu 

caso. A procuradoria apontou em diversos momentos valores japoneses como os 

responsáveis por motivar as agressões do Japão. Principalmente princípios relacionados 

com a figura do Imperador, como o caminho imperial, e a missão divina do Japão como 

centro do mundo. Esses princípios foram abordados ao longo do trabalho. A procuradoria 

durante a apresentação do caso, procurou mostrar que esses princípios, espalhados pelo 

Japão por teóricos, militares e políticos japoneses, foram base para a expansão 

imperialista e para a ideia pan-asiática. Okawa Shumei, um dos réus, estava nesta posição 

exatamente porque, apesar de não ser militar, foi considerado um dos responsáveis por 

espalhar esses princípios e as ideias pan-asiáticas. Interessante destacar que, apesar de a 

procuradoria trazer essa argumentação, os réus não poderiam utilizar os argumentos de 

que foram influenciados por tais princípios porque para os americanos isso constituía 

propaganda política. 

 
218 Dower, Op Cit. p. 467-468 
219 A lista completa dos acusados está em anexo 
220 Criminosos classe B são aqueles acusados de crimes contra a humanidade. Criminosos Classe C são 

aqueles que ocupam altos cargos na estrutura de comando acusados de planejar, ordenar, autorizar ou falhar 

em prevenir transgressões. Criminosos Classe A são aqueles acusados de violar tratados internacionais 

causando a guerra e interrompendo a paz; de modo geral, acusados de cometer crimes contra a paz e em 

algumas interpretações crimes contra a humanidade também entram nessa Classe. São considerados os 

criminosos que cometeram os ‘piores’ crimes durante a guerra. Mais informações em Dower (p.443-44) e 

Crowe (p.205-206). 
221 Dower, Op Cit. p. 465 
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Inicialmente os EUA esperavam o fim do julgamento até dezembro de 1946. 

Porém isso não ocorreu, tendo seu fim apenas em novembro de 1948. Isso ocorreu devido 

diversos fatores. O primeiro sendo: as regras procedimentais adotadas foram baseadas em 

cortes militares americanas. Na prática isso significou uma ‘flexibilidade’ nos 

procedimentos que favoreciam a procuradoria. Crowe cita como exemplo o fato de que 

os acusados foram em diversos momentos interrogados sem a presença de seus 

advogados. Tojo, foi interrogado por quase 124 horas sem a presença de um. Outro 

exemplo é que quando os réus tiveram acesso a advogados eles tinham sido ensinados de 

acordo com o sistema legislativo europeu e o tribunal estava seguindo o sistema 

legislativo americano222.  

Um segundo fator é que os juízes, em sua maioria, não eram da área do direito 

internacional nem tinham experiência com comissões militares223. Eles nunca se 

encontraram, todos coletivamente, para discutir sobre a sentença final.224 Cinco, dos onze 

juízes, não foram ensinados de acordo com o sistema legislativo americano. Por fim, 

nenhum juiz possuía um suplente. Assim, quando eles faltavam, a cadeira ficava vaga. 

Um terceiro fator é que a defesa não teve tempo suficiente para preparar a sua 

argumentação; a maioria dos advogados foi escolhida um mês antes do início do 

julgamento e um mês depois muitos renunciaram ao posto, exatamente alegando a falta 

de tempo para preparação e esse ciclo continuou durante boa parte do julgamento225.  

Um último fator foi a barreira linguística. As línguas oficiais do julgamento eram 

Inglesas e Japonesas, mas os documentos precisavam ser traduzidos para outras seis 

línguas, devido os juízes, testemunhas e outras pessoas participantes do processo. Para 

isso foi preciso muitos tradutores e intérpretes. O Tribunal também criou uma comissão 

de Monitoramento e Arbitragem Linguística para garantir a melhor tradução e 

interpretação entre as línguas dos participantes226.  

No total, o Tribunal de Tóquio durou 2 anos, entre o indiciamento, apresentação 

da acusação, defesa, julgamento e implementação das sentenças. Desde o início ele foi 

considerado contraditório e político devido a diversos fatores. Dower cita alguns 

exemplos do que ele considerou contraditório e político. Primeiramente, os líderes 

japoneses julgados apontaram em sua defesa que o medo do comunismo os levou a tomar 

 
222 Crowe, Op Cit. p. 209 
223 Em anexo uma lista com o nome de cada juiz e sua nacionalidade. 
224 Dower, Op Cit. p. 465 
225 Crowe, Op Cit. p. 209 
226 Dower, Op Cit. p. 458 
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certas decisões que resultaram em conflitos e ocupação de territórios. Isso no tribunal foi 

considerado um argumento fraco e desconsiderado como motivo para defesa do Japão. 

Porém, quando o tribunal terminou, Dower aponta que os mesmos Estados Unidos que 

não aceitaram essa linha de argumentação e países da Europa a estavam utilizando para 

criar seu cordão de isolamento contra o comunismo227.  

Um outro exemplo, citado por Dower, é que os advogados de defesa foram 

proibidos de seguir certas linhas de argumentação, pois poderiam ser consideradas como 

propaganda política. Em algumas delas os réus queriam expressar que, apesar de 

resultados conflituosos, a intenção de suas ações era proteger o Japão e seus vizinhos de 

uma ameaça do Ocidente ou que a criação de uma Esfera da Prosperidade estava no 

interesse do continente asiático. Para o autor é curioso que anos depois os EUA estavam 

implementando o Plano Marshall para ‘unir’ o continente americano e estavam lutando 

para continuar com a ocupação da China228.   

O veredito não unânime anunciado em 1948 também é um exemplo do tom 

político e contraditório que permeou o Tribunal de Tóquio. Juiz Pal absolveu todos os 

acusados. Juiz Roling absolveu cinco dos acusados e escreveu anos depois que o Tribunal 

serviu como ‘teatro para a performance americana’229. Juiz Webb e juiz Bernard 

escreveram em seus altos que o julgamento estava cheio de falhas e comprometido por 

não ter julgado o Imperador.230 Por fim, apesar da maioria dos países que o Japão atacou 

e ocupou terem sido asiáticos, apenas 3 dos 11 juízes serem asiáticos também é uma 

representação do tom político e contraditório do Tribunal. Os países asiáticos foram 

representados por seus colonizadores ocidentais que, inclusive durante o Tribunal, ainda 

estavam em conflito com suas colônias as quais lutavam pela liberdade.231   

3.2 Testemunho e interrogatório de Tojo 

Tojo foi chamado para responder algumas perguntas ou esclarecer alguns fatos 

durante todo o julgamento, porém só se sentou no banco dos reús para se defender das 

acusações que lhe foram diretamente feitas em 26 de dezembro de 1947, mais de um ano 

depois do início dos procedimentos. Ele foi defendido por dois advogados: George 

Francis Blewett, um americano, e Ichiro Kiyose, um japonês. Sua declaração juramentada 

foi lida por Kiyose e por Blewett nos dias 26, 29 e 30 de dezembro de 1947 e foi seguido 

 
227 Dower, Op Cit. p. 453 
228 Dower, Op Cit. p. 468-469 
229 Crowe, Op Cit. p. 461 
230 Crowe, Op Cit. p. 459 
231 Dower, Op Cit. p. 469-472 
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de um interrogatório nos dias 31 de dezembro de 1947 e nos dias 2, 5, 6 e 7 de janeiro de 

1948.  

Como ele mesmo coloca, essas foram as suas ‘observações pessoais’ a respeito 

dos acontecimentos que estavam sendo julgados232. Ele deixa claro que o testemunho 

consiste em como ele via e entendia as relações externas e internas relacionadas com o 

Japão durante aquele período233, ou seja, seu ponto de vista de acordo com o 

conhecimento que ele tinha naquele momento sobre aqueles acontecimentos.  

Ele deixou claro, logo no início, que apesar de comentar sobre eventos antes de 

junho de 1940 – mês em que ele foi escolhido como Ministro de Guerra do Japão para o 

segundo Gabinete de Konoe – ele não podia ser considerado politicamente ou 

criminalmente responsável pela formulação da política japonesa, doméstica ou 

internacional, e por isso, não podia ser responsável por qualquer ação tomada anterior à 

sua posse no cargo de Ministro de Guerra234. Antes desse cargo Tojo foi, como elencado 

ao longo do capítulo 2: Comandante da 24ª Infantaria em Kurume, Comandante da Polícia 

Militar do Distrito de Kwantung, Chefe do Gabinete do Exército de Kwantung, Vice-

ministro de Guerra e Inspetor Geral da Força Aérea.  

Depois de ocupar o cargo de Ministro de Guerra no segundo e terceiro governo de 

Konoe, ele assumiu, em 18 de outubro de 1941, a posição de Primeiro Ministro. Para 

assumir essa posição Tojo recebeu o Mandato Imperial e afirmou, em sua declaração 

juramentada, ter aceito o cargo ‘como qualquer súdito leal teria feito’. Naquele momento 

também assumiu o Ministério de Guerra e Ministério de Assuntos Internos e foi 

promovido a General. Em 17 de fevereiro de 1942 ele se retirou do cargo do Ministro de 

Assuntos Internos, porém no mesmo dia assumiu os cargos de Ministro das Relações 

Exteriores, Ministro da Educação, Ministro do Comércio e da Industria e Ministro das 

Munições. Em fevereiro de 1944, somando-se a esses cargos, ele ocupou o cargo de Chefe 

do Estado Maior do Exército. Com a renúncia em massa do gabinete dele em 22 de julho 

de 1944 ele foi retirado de todos os cargos públicos e alocado na lista de reserva do 

Exército235.  

 
232 Depoimento de Tojo Hideki. Transcrição dos depoimentos, 29 de Dezembro de 1947, pp 36196 – 36362. 

P. 36224 
233 Depoimento de Tojo Hideki. Transcrição dos depoimentos, 26 de Dezembro de 1947, pp 36087 – 36195. 

P 36146 
234 Ibdem. P. 36147 
235 Ibdem, P. 36172 
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O seu testemunho foi elaborado para abordar os fatos em ordem cronológica de 

acordo com os diversos temas que ele discute a fim de fazer a defesa dele. Ele dividiu o 

testemunho em sete grandes temas: (1) o Japão não se planejou ou se preparou 

antecipadamente para uma guerra contra os EUA, Grã Bretanha e Países Baixos; (2) as 

hostilidades foram provadas primeiramente pelos EUA, Grã Bretanha e Países Baixos e 

os ataques foram inevitavelmente instituídos pelo Japão como meio para autodefesa e 

proteção de sua existência; (3) o governo do Japão tinha se preparado escrupulosamente 

para entregar aos EUA a notificação de guerra, dentro das leis, antes do começo das 

hostilidades; (4) demonstrar o real propósito e significado da política do Grande Leste 

Asiático; (5) a não existência do “grupo militarista”236; (6) A independência do Supremo 

Comando e as funções das reuniões ministeriais e imperiais; e, por fim, (7) que a 

característica dominante da administração militar de Tojo se constituiu no controle justo 

e na disciplina do sistema militar, e que ele não deu ordens, nem tolerou, nem apoiou 

nenhum ato inumano. 

A seguir estão alguns pontos que ele aborda ao longo do seu depoimento os quais 

demonstram sua visão de mundo em relação aos determinados acontecimentos e ações do 

governo japonês durante o período em que foi Ministro de Guerra e Primeiro-Ministro. 

Ao mesmo tempo são feitas as devidas correlações entre a causalidade de suas atitudes 

no poder e os filtros cognitivos. 

3.2.1 As negociações entre Japão e EUA durante o segundo gabinete Konoe 

de acordo com Tojo 

Os EUA mandaram sua primeira proposta para negociação com o Japão no dia 18 

de abril de 1941. Ao explicar o processo de discussão sobre a proposta Tojo focou nas 

atitudes do Ministro de Relações Exteriores Yosuke Matsuoka. Para Tojo, o Ministro de 

Relações Exteriores não permitiu a discussão da proposta durante a conferência 

ministerial, priorizou a discussão de questões sobre a Europa e compartilhou o conteúdo 

da proposta americana com o embaixador alemão.237 Tojo demonstrou sua aversão às 

atitudes do Ministro de Relações Exteriores que serviram para atrasar ou mesmo 

atrapalhar as negociações. Essa aversão se tornou geral e resultou na renúncia em massa 

 
236 Tradução livre de “militaristic clique” 
237 Ibdem, P. 36223 
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do Segundo Gabinete Konoe, que no dia posterior se reorganizou com todos os membros 

anteriores menos Matsuoka.  

Como resultado a proposta revisada só foi submetida aos EUA no dia 12 de maio 

de 1941. A resposta japonesa aos americanos deixava claro, segundo Tojo, o seguinte: 

(1) era possível ‘uma atitude altamente conciliadora’ entre os pontos do Pacto Tripartite 

e uma aliança com os EUA por parte do governo japonês238; (2) pedia que os EUA 

reconhecessem os principais pontos do Discurso de Konoe239 sobre a situação com a 

China, assim como o Tratado Sino Japonês e a Declaração Conjunta entre Japão, 

Manchukuo e China – foi pedido que os EUA parassem de apoiar o regime de Kai-shek 

e o aconselhassem a se juntar ao Japão.240 

Em especial sobre o Pacto Tripartite, Tojo pontuou que o propósito do tratado foi 

melhorar a posição internacional do Japão e, assim, operar como um fator de solução para 

o Incidente da China e, também, prevenir a expansão da Guerra da Europa para o Leste 

Asiático. A intenção de Tojo era que o Japão conseguisse equilibrar o Pacto com 

Alemanha e Itália, ao mesmo tempo em que negociava uma aliança com os Estados 

Unidos.241 Isso pelo lado americano seria inconcebível.  

Sobre a nova ordem, declarada no discurso de Konoe Fumimaro, Tojo afirmou 

que o princípio foi estruturado com esperança que resultasse na prosperidade, 

independência e soberania mútua de todas as nações que se envolvessem com o Japão. 

Segundo ele, depois de anunciada a nova ordem – fato discutido no capítulo 2 - todos os 

acordos fechados com os países do Grande Leste Asiático respeitaram o princípio da 

‘inviolabilidade territorial e absoluta soberania de cada nação (...) não havendo nenhuma 

conotação de dominação ou subjugação’.242 

Em 21 de junho outra proposta chegou dos EUA e Tojo sentiu uma mudança 

repentina na atitude dos americanos, como apontado no segundo capítulo. Ele entendeu 

as novas demandas como uma forma de intervenção americana nos assuntos domésticos 

japoneses e uma desconfiança americana em relação ao Japão. Tojo não aceitou as novas 

 
238 Ibdem, P.36225-36226 
239 No qual Konoe declarou a nova ordem e ao qual Kai-shek repondeu que o Japão queria criar uma China 

escravizada, discutido no capítulo 2 
240 Depoimento de Tojo Hideki. Transcrição dos depoimentos, 29 de Dezembro de 1947, pp 36196 – 36362. 

P. 36226 
241 Depoimento de Tojo Hideki. Transcrição dos depoimentos, 26 de Dezembro de 1947, pp 36087 – 36195. 

P. 36194 
242 Ibdem, P. 36195 
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demandas e esta foi a posição que ele adotou a partir de então nas negociações com os 

EUA. Ainda como Ministro de Guerra ele já estava demonstrando sua inflexibilidade em 

aderir a mais demandas o que, posteriormente, levou à renúncia do Gabinete Konoe e a 

sua escolha como Primeiro Ministro.   

O entendimento de Tojo era de que o governo japonês (1) deveria manter sua 

política anterior de estabelecer a esfera da co-prosperidade no Grande Leste Asiático; (2) 

deveria continuar seus esforços para resolver o Incidente da China; (3) deveria manter 

sua posição em relação a autopreservação e autodefesa; (4) deveria acelerar os planos em 

relação a política do sudeste; (5) deveria começar as preparações militares em relação aos 

territórios do norte de acordo com o resultado da guerra russo-alemã.243  

Essa linha de pensamento de Tojo demonstra algumas características dele: 

primeiro seu foco na realização e expansão da Esfera, tendo como base e justificativa os 

conceitos de autopreservação e autodefesa, pois a Esfera seria esse cordão de isolamento 

contra ‘ameaças’ como o comunismo e expansão ocidental na Ásia. Segundo, seu 

interesse em resolver a situação da China, assim refletindo seu contexto militar, pois a 

maioria dos militares tinha o foco na resolução do conflito com a China. Apesar de 

também estarem expandindo territórios no sudeste, essa expansão tornou- mais um 

objetivo político, enquanto a resolução da China se tornou o foco dos militares. Esse 

intenso interesse dos militares pelo norte dividiu o foco e as forças japonesas durante a 

guerra do Pacífico e pode ser apontado como um dos fatores que causaram as derrotas 

japonesas no sudeste asiático cerca de um ano depois de Pearl Harbor. 

As negociações com os EUA chegaram a outro impasse no terceiro gabinete 

Konoe. Mesmo assim, de acordo com Tojo, o governo japonês “não abandonou a 

esperança de conseguir uma solução pacífica e fez tudo o que tinha em seu poder para 

deixar as negociações mais fáceis”.244 Para discutir a proposta americana de junho de 

1941, o governo japonês se reuniu em 4 de agosto de 1941.  

3.2.2 As negociações entre EUA e Japão sob o terceiro gabinete Konoe de 

acordo com Tojo  

Depois das decisões tomadas na conferência, Tojo afirmou novamente que todas 

as negociações diplomáticas foram conduzidas quase que exclusivamente pelo novo 
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Ministro de Relações Exteriores Toyoda e, portanto, ele não possuía conhecimento 

aprofundado sobre o assunto.245Comentários como esse reforçam a ideia de que a tomada 

de decisão do governo do Japão era capilarizada e burocratizada, impedindo transparência 

nas ações e decisões em conjunto.  

Depois de receber a resposta dos EUA, em 2 de outubro, uma reunião informal 

entre alguns ministros foi realizada para discutir a questão de guerra ou paz. Tojo 

continuou firme em sua posição de não aceitar mais demandas americanas: “o Japão fez 

concessão a limites quase insuportáveis para que as negociações sejam concluídas com 

sucesso e, ainda assim, os EUA mostraram nenhum sinal de responder a elas” e continuou 

“o Japão tentou resolver seus problemas vitais, que envolvem sua existência nacional, 

enquanto os EUA teimosamente aderiram aos princípios teóricos anunciados nos estágios 

iniciais das negociações”246  

Chamando os EUA de ‘procrastinadores’ ele afirmou que aquele era o momento 

para tomar uma decisão baseada nas conclusões da reunião de 6 de setembro. Sua 

proposta continha dois pontos principais: (1) nenhuma alteração deveria ser feita em 

relação às tropas na China; (2) nenhum prejuízo aos ‘frutos colhidos’ no Incidente da 

China deveria ser permitido. Com essas falas fica evidente mais uma vez os dois objetivos 

principais de Tojo: formar a Esfera, justificando-a através da autopreservação e 

autodefesa e resolver o conflito com a China. O impasse dentro do governo, como 

explicado no capítulo 2, levou à renúncia em massa do Gabinete Konoe. 

3.3 Formação do Gabinete Tojo 

Apesar de Tojo ser um dos responsáveis pelo impasse dentro do governo ele 

declarou que não esperava que a posição de Primeiro Ministro fosse ‘cair sobre seus 

ombros’. Para ele Naruhiko Higashikuni (meio irmão do pai da Imperatriz Kojun, mulher 

do Imperador Hirohito) deveria ocupar o cargo247.  Higashikuni era da família real e 

oficial de carreira do Exército Imperial Japonês. No entendimento de Tojo um líder de 

sangue real e com conexões com o Exército seria capaz de melhorar a comunicação entre 

o Alto Comando e o governo japonês248. A razão que ele oferece para isso reflete o seu 
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filtro cognitivo referente ao respeito à centralidade e soberania do Imperador, a 

importância que ele dava à casa imperial.  

Para ele não fazia sentido continuar no governo, uma vez que foi a posição firme 

dele, contrária a Toyoda e Fumimaro, que causou o impasse e, consequentemente, a 

renúncia em massa do governo. Porém ele recebeu o Mandato Imperial para assumir o 

governo como Primeiro-Ministro, em reunião privada com o Imperador, e, segundo ele, 

as palavras do Imperador o influenciaram a tomar o cargo e o incentivaram a resolver a 

situação ‘sem falhas’249. Essa razão também demonstra mais um filtro cognitivo relativo 

ao respeito à centralidade e soberania do Imperador e piedade filial250. 

Quando explicou sobre a formação do seu gabinete ficou implícito o seu filtro 

cognitivo das crenças nas origens místicas da raça japonesa, na criação divina e nas 

virtudes inerentes à casa imperial japonesa. Ele disse que foi ‘muito difícil de clarear sua 

mente’ e ‘que não houve jeito a não ser procurar a vontade divina’ para guiá-lo, por isso, 

antes de tomar as decisões, ele fez uma visita ao Templo Meiji e Templo Togo251. Para a 

formação do seu governo disse que procurou pessoas de acordo com a experiência 

administrativa e força de caráter e que nenhuma ‘atenção foi dada a partidos políticos ou 

ao Zaibatsu’.252  

Durante os dias 23 de outubro e 2 de novembro, diversas reuniões ministeriais 

ocorreram, como elencadas no capítulo 2. Segundo Tojo, os principais assuntos foram 

política externa, segurança nacional e assuntos militares. Ele ressaltou que ‘problemas 

puramente estratégicos’ não eram discutidos nessas reuniões nem entre os ministros, 

apenas pelo Alto Comando, novamente demonstrando a compartimentalização na tomada 

de decisão do governo japonês e o filtro cognitivo do respeito à hierarquia.   

Ao falar sobre as negociações com os EUA, Tojo deixou claro que o Ministério 

das Relações Exteriores do Japão foi o responsável pelas negociações. Como já apontado, 

o governo do Japão se mostrou capilarizado e burocratizado a ponto de as mesmas 

questões serem discutidas por diferentes ministérios, mas as conclusões não serem 

 
249  Ibdem, P. 36311 
250 Como explicado nos capítulos anteriores piedade filial é um conceito confucionista que indica respeito 

aos antepassados e o sentimento de que se ‘deve’ algo a eles; é a necessidade dos súditos de assumirem 

responsabilidade 
251 Depoimento de Tojo Hideki. Transcrição dos depoimentos, 29 de Dezembro de 1947, pp 36196 – 
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compartilhadas entre os tomadores de decisão. No caso, o responsável pelas decisões, 

segundo Tojo, foi o Ministro de Relações Exteriores, Toyoda. Devido a essa estruturação 

do governo japonês, Tojo afirmou que só poderia testemunhar linhas gerais sobre as 

negociações, mesmo ele sendo o Primeiro Ministro.253 

A notificação encerrando as relações diplomáticas foi entregue no dia 8 de 

dezembro de 1941 (horário de Tóquio) pelo embaixador Nomura. De acordo com a 

lembrança de Tojo, em sua declaração juramentada, o Japão se reservou a liberdade de 

atacar assim que a notificação fosse entregue e, por isso, a entrega dela deveria ser feita 

sem falhas e antes de qualquer ataque.254  Tojo testemunhou que acreditava 

“conscientemente naquele momento que o tempo de entrega [da notificação] estava 

rigorosamente em concordância com as instruções (...) e foi uma questão de grande 

arrependimento para o governo japonês aprender subsequentemente que a entrega da 

notificação foi atrasada”.255  

 Ainda de acordo com ele, o plano estratégico para os ataques em Pearl Harbor e 

os que o seguiram foram exclusivamente elaborados pelo Alto Comando e ‘nenhuma 

fração dele foi revelado’.256 Mais especificamente sobre ‘as hostilidades’ a Pearl Harbor, 

ele declarou que estavam ‘exclusivamente sob o comando da Marinha e que ele não tinha 

nenhum tipo de conexão com isso [em termos estratégicos].257 Ainda relatando sua versão 

sobre o ataque a Pearl Harbor ele testemunhou que era a crença dele que “se as 

negociações entre EUA e Japão chegassem a um entendimento fortuito [ele] poderia 

rapidamente transmitir o assunto para o Alto Comando e eles poderiam imediatamente 

suspender a ação”.258  

É interessante lembrar aqui o que apontou o historiador Dower sobre as diferenças 

entre Japão e Alemanha. Essas declarações de Tojo afirmando que não era responsável 

por determinadas ações corroboram a ideia de Dower de que não existiu um líder central 

no Japão, como Hitler, que tenha sida exclusivamente responsável pelas ações e que as 

tenham sistematicamente implementado.  
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3.4 Grande Esfera da Co-prosperidade do Leste Asiático  

Tojo reservou boa parte do seu testemunho para comentar sobre a Grande Esfera 

da Co-prosperidade do Leste Asiático. Essa parte é relevante pois, como apontado ao 

longo do trabalho, a Grande Esfera é o resultado da instrumentalização, principalmente 

por teóricos, militares e políticos da direita, de valores japoneses para elaborar uma 

política externa expansionista e imperialista. A administração Tojo, em especial, foi 

responsável por liderar o processo de sistematização dos planos para a estruturação do 

império.  

Segundo Tojo e como abordado no capítulo 1, a ideia teve vários nomes, ao longo 

de vários governos e dependendo do contexto em que foi usada. Ela também foi 

“concretamente formulada para que pudesse ser realizada por qualquer governo desde o 

Incidente da China (...) para estabilizar o Leste Asiático”.259 Mais uma vez fica evidente 

a centralidade do conflito da China na estruturação da política externa japonesa. 

A razão geral dada por Tojo, para a formulação e implementação da política, foi 

que o “descontentamento no Oriente seria a raiz eterna do mal e de inquietação [naquela] 

parte do mundo ao menos que, em tempo, seja ajustado um entendimento pacífico entre 

as nações as quais isso seja pertinente”.260 Com essa declaração, além da importância da 

China, começa a aparecer o receio da conquista dos países Ocidentais e, portanto, a 

necessidade de se preparar para conter esse avanço na Ásia. 

Na visão de Tojo, os principais objetivos da ideia, independente do momento 

histórico foram: a restauração da paz e ordem dentro das áreas ocupadas e a estabilização 

da vida dos habitantes; aquisição de recursos naturais para defesa nacional; atingir a 

autossuficiência local.261 Na concepção de Tojo, ela “foi baseada no fato histórico 

inegável de que os países do Grande Leste Asiático têm características inseparavelmente 

mais próximas entre cada um em todos os aspectos” e na “fundação moral e espiritual, 

características da tradição Oriental”262. Ele concluiu que nunca poderia ter imaginado que 

“essa política pudesse ser construída [pela promotoria] como um planejamento de 
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conquista, dominação do mundo ou agressão”263 e que as relações dentro da esfera 

“poderiam ser comparadas com a de uma grande família”.264 

A visão de Tojo descrita brevemente nos trechos anteriores resume os valores 

pan-asiáticos abordados ao longo do capítulo 1 que, como discutido até aqui, foram base 

para a formulação da política externa japonesa que visava a criação da Grande Esfera. A 

Esfera foi uma alternativa ideológica e um princípio unificador e organizacional que tinha 

o objetivo de articular laços políticos, militares, econômicos e culturais entre o Japão e os 

povos conquistados, através da hierarquia entre as nações.   

Nos trechos destacados da declaração juramentada de Tojo fica implícito a 

crença dele nas origens místicas da raça japonesa ou da asiática como um todo; no 

coletivismo e lealdade existente entre o que ele insistiu em chamar de o Grande Leste 

Asiático; no nacionalismo contra os inimigos do Ocidente. Sua visão sobre a estruturação 

da Esfera, demonstrada na sua declaração juramentada, vai de encontro à ideia de um 

Império colonial que possuía uma política explorativa, arregimentada e expansionista. Ao 

longo do seu testemunho, Tojo manteve o posicionamento de que o governo japonês não 

tinha a intenção de uma ‘dominação mundial’, de que não existia um imperialismo 

japonês. Na declaração, ele se manteve firme na ideia de uma união asiática voluntária 

baseada em valores comuns e não em uma política colonial, imperial ou exploratória. 

É interessante destacar as evidências que Tojo apontou para justificar a criação de 

uma Esfera da Co-prosperidade. Elas demonstram que ações estavam sendo tomadas dos 

dois lados e ocasionando a escalada nos conflitos.  Uma delas foi a tentativa de inclusão 

da proposta de igualdade racial no Pacto da Liga das Nações. Segundo ele: “a proposta, 

para a frustração de todos os asiáticos, foi engavetada pelos Poderes, e fomos impedidos 

de chegar no nosso objetivo”265. Outras evidências são: a Conferência de Washington de 

1922 que “apenas fortaleceu o status colonial e semicolonial do Leste Asiático pelos Nove 

Poderes” e uma proposta em 1924 que foi aprovada pelo governo americano incluindo 

uma cláusula sobre anti-imigração japonesa.  

Para Tojo a resposta a essas ações por parte dos países Ocidentais, especialmente 

EUA, era a estabilização da Grande Ásia. Sob o governo Tojo a política do Grande Leste 
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Asiático adquiriu as seguintes características, cada uma representando, a sua maneira, 

valores culturais japoneses:266 

1. Para atingir a ‘paz no mundo’ cada nação deveria ser colocada no seu devido 

lugar; 

2. Cada uma atingiria a alegria e a prosperidade ao depender da cooperação entre 

elas, o objetivo seria acelerar o desenvolvimento econômico; 

3. Deveriam, também, cultivar a amizade cordial com os poderes mundiais e 

trabalhar para a abolição da discriminação (referindo-se, principalmente, às 

cláusulas anti-japonesas aprovadas pelo governo americano entre os anos de 

1922 e 1924); 

4. Para atingir a estabilidade no Leste Asiático os países da região devem formar 

uma esfera de coexistência e co-prosperidade entre eles mesmos; 

5. Os países participantes devem assegurar a fraternidade entre as nações e 

respeitar a soberania e a independência de cada um, além de praticar a 

assistência e a amizade; 

6. Os países participantes devem, ao respeitar a tradição de cada um, desenvolver 

a cultura e a civilização do Grande Leste Asiático. Segundo ele:  

“desde tempos antigos existiu uma cultura superior no Grande Leste Asiático 

que é uma forma de cultura espiritual marcada pela sublimidade e pela 

profundidade. Nós pensamos que se nós espalhássemos essa cultura por todo o 

mundo, depois de um longo processo refinamento e desenvolvimento, ela 

tenderia a contra-atacar os resultados da cultura material”267  

A primeira característica demonstra o filtro cognitivo do respeito à hierarquia. 

Uma vez que o Japão seria o líder dessa nova estrutura internacional, demonstra também, 

implicitamente, o filtro cognitivo relativo ao nacionalismo; a segunda e a terceira 

demonstram o filtro cognitivo do coletivismo e da lealdade; a quarta e quinta demonstram 

o coletivismo e a piedade filial. A última demonstra crenças nas origens místicas da raça 

japonesa (considerando que todos seriam parte da nação japonesa de algum modo, todo 

o Leste Asiático possuía, na visão de Tojo essa origem mística e superior).  

Depois, com o Incidente da China, a formulação da política do Grande Leste 

Asiático passou a entender que o estabelecimento de paz e estabilidade no Leste Asiático 

só seria possível com a resolução daquele conflito especificamente. Contudo, ainda de 

acordo com Tojo, a assistência dos EUA, GB e dos soviéticos ajudou a deteriorar a 
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situação e impedir uma resolução pacífica.268 Esta situação favoreceu também, segundo 

ele, a aproximação econômica do Japão com Tailândia, Indochina e Sul da Índia, uma 

vez que teve que procurar alternativas para os bloqueios que estava sofrendo. Ainda de 

acordo com seu depoimento a estrangulação econômica foi tamanha que o país teve que 

recorrer a armas e iniciar a guerra, tendo tentado todos os meios pacíficos de resolução.269  

Uma vez iniciada a guerra, para Tojo, o objetivo da Grande Esfera se tornou ainda 

mais tangível: “emancipação das amarras dos povos asiáticos, estabelecimento de uma 

família com base na liberdade e independência das nações do leste asiático”.270 Ele 

definiu o significado do conceito de ‘emancipação’ que usou: “liberação do leste asiático 

da posição intolerável sob controle dos Poderes, a fim de que esses povos assegurassem 

e desfrutassem de liberdade idêntica aos de outros estados ‘raciais’, em resposta aos 

desejos dos povos do leste.271 Para ele a união asiática era a forma de liberar o leste 

asiático do Ocidente, sob a liderança do Japão, e todos os países da região tinham a mesma 

visão e intenção de se tornar essa ‘família’. 

Para implementar a política, Tojo elencou algumas ações em níveis doméstico e 

internacional, tomadas durante o governo dele. Para comentar sobre elas será preciso, 

concomitantemente ao descrevê-las, contextualizar o avanço de tropas japonesas e 

acontecimentos domésticos e internacionais. No âmbito doméstico, ele elencou duas 

ações: a criação do Conselho de Construção do Grande Leste Asiático e a criação do 

Ministério do Grande Leste Asiático, ambos em 1942.  

Segundo Yellen, por mais que os tomadores de decisão estivessem 

entusiasmados com a ideia de uma Esfera da Co-prosperidade asiática, pouco tinham feito 

no sentido de gerar interesse suficiente para que o assunto se tornasse o tema central de 

conferências ministeriais ou do gabinete. Somente aquelas duas medidas com o objetivo 

de moldar o destino asiático chegaram ao alto nível de decisão no primeiro ano da Guerra 

do Pacífico, e as duas foram lideradas pelo gabinete de Tojo.272  

A primeira ação aconteceu em fevereiro de 1942: a criação do Conselho de 

Construção do Grande Leste Asiático. Este tinha o objetivo de desenhar o futuro da Ásia 

depois da guerra: ‘o Conselho juntou líderes políticos, oficiais do governo e ministros, 
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diretores de indústria e associações influentes para transformar a ideia da Esfera da Co-

prosperidade do Grande Leste Asiático em algo mais concreto’273.   

A segunda ação resultou, em março de 1942, em um plano para a criação do 

Ministério de Administração Estrangeiro (ou Ministério do Grande Leste Asiático). Ele 

seria responsável pela formulação de políticas diplomáticas, econômicas e culturais em 

toda a ‘esfera da co-prosperidade’. Segundo Tojo seria “um órgão consultivo para o 

Primeiro-Ministro no tocante a assuntos relacionados à Política do Grande Leste 

Asiático”.274 Apesar de resistência por parte do governo, em especial do Ministro de 

Relações Exteriores, na época Togo Shinegori, Tojo estava inabalável em sua decisão de 

criar o ministério, tanto que meses depois as atribuições do ministério que estava sendo 

planejado aumentaram para incluir administração de todas as embaixadas em 

Manchukuo, China, Indochina Francesa, Tailândia e as agências estrangeiras do Comitê 

para o desenvolvimento da Ásia. O objetivo seria transformar as velhas e novas aquisições 

da expansão japonesa em um único território com o Japão.275   

Em meados de 1942, líderes japoneses começaram a perceber que a melhor 

solução para a guerra seria chegar a um acordo com os EUA. Porém Tojo permanecia 

inabalável em sua posição de não ceder, ganhar a guerra e manter a liderança japonesa no 

leste asiático. Segundo Coox (2008), enquanto Tojo Hideki esteve no cargo de Primeiro 

Ministro, não existiu esperança para um acordo que colocasse fim na guerra276. 

Enquanto o gabinete de Tojo enfrentava grande oposição nas discussões dentro do 

Conselho da Grande Ásia Oriental, um esforço paralelo, na forma do Ministério do 

Grande Leste Asiático, era feito. Criado oficialmente em 1 de novembro de 1942, o 

Ministério representava uma iniciativa que pretendia centralizar a formulação e 

implementação de políticas da Esfera da Co-prosperidade da Grande Ásia Oriental em 

uma única agência governamental277.  

De acordo com Tojo, toda política externa relacionada com o Grande Leste 

Asiático foi colocada sob a jurisdição desse ministério enquanto o Ministério das 

Relações Exteriores ficou responsável unicamente pela oficialização dos acordos.278 
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Segundo Yellen: “o ministério também seria responsável por um conjunto amplo de 

questões, de desenvolvimento, de negócios e ocupação colonial, até criação de leis, 

promoção da cultura e com o manejo dos movimentos populacionais dentro da Esfera”279. 

O planejamento indicava perda do poder do Ministério de Relações Exteriores e 

ganho dos militares em termos de comando da política externa. Essa situação tornou a 

relação entre Tojo e seu ministro de Relações Exteriores, Togo Shinegori, conflituosa. O 

atrito levou à renúncia de Togo em primeiro de setembro de 1942. No mesmo dia Tojo 

foi nomeado como Ministro de Relações Exteriores e seu gabinete votou pela criação do 

Ministério da Grande Ásia Oriental. Naquele dia ele se tornou General do Exército 

japonês, Ministro de Guerra, Primeiro-Ministro e Ministro de Relações Exteriores do 

Japão. Mesmo com seus esforços, as ações do novo ministério se restringiram ao âmbito 

cultural. Não chegou a ser relevante na vida política japonesa, nem se tornou uma agência 

conhecida internacionalmente.280  

Em termos de política externa o governo de Tojo tomou as seguintes ações: 

formulação de uma nova política em relação à China; efetivação de medidas concretas 

dentro das ‘áreas ocupadas em resposta ao desejo acalentado’ daqueles povos; realização 

de uma conferência com o propósito de ‘promover o entendimento e respeito entre os 

povos e consolidar a cooperação mútua através de acordo mútuo’.281 Novamente se nota 

a centralidade do conflito com a China e a importância da Grande Esfera como uma 

política externa a ser executada. 

Essas linhas de ações decorreram do contexto e desenvolvimento da guerra. Em 

abril de 1942 os japoneses foram surpreendidos com ataques em Tóquio, Nagoya, Osaka 

e Kobe. Apesar de poucas baixas japonesas, o ataque foi visto como uma ofensa e as 

preparações para novas ofensivas contra o ocidente foram aceleradas282. Uma das 

iniciativas foi acabar com bases americanas em solo chinês, daí uma das razões para a 

necessidade de alterar a política em relação à China. Em 15 de maio de 1942, tropas 

japonesas avançaram no leste da China, com sucesso283.  

 
279 Yellen, op. cit., p. 92 
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Como medidas concretas dentro das áreas ocupadas, Tojo trouxe em sua 

declaração, vários exemplos, como a independência de Burma, a independência da 

Filipinas, negociações com Tailândia, Índia e Indonésia. Para ele, esses exemplos 

demonstravam como a Esfera foi bem recebida pelos vizinhos asiáticos e contradizia a 

acusação de que eles estariam impondo sua vontade nos povos asiáticos.  

 O Japão reconheceu a independência de Burma, em 1º de agosto de 1943, e 

assinaram uma aliança de cooperação. Burma foi considerada por Tojo como uma das 

primeiras indicações de que os países do Leste Asiático estavam se reunindo sob a Esfera 

do Grande Leste Asiático. Em setembro de 1943, os japoneses decidiram implementar 

uma nova estratégia. Delimitou-se a esfera de defesa nacional: ilhas Kuril, Bonins, ilhas 

interiores do mar do sul, oeste da Nova Guiné, ilhas Sunda, Burma. As mudanças para 

uma estratégia mais estruturada não negavam o fato de que a liderança japonesa ainda se 

sentia muito confiante, principalmente devido às vitorias de 1941 e 1942.  

No segundo semestre de 1943 a contraofensiva americana começou a ter impactos 

na estratégia japonesa. Os EUA tinham, naquele momento, mais recursos industriais e 

econômicos e podiam transferir toda a sua atenção para o Pacífico. Os japoneses também 

foram surpreendidos pela estratégia americana de atacar pelas ilhas do sudeste e centro, 

fazendo com que tropas japonesas fossem movidas da China e da Manchúria, para o sul 

asiático284. Também no segundo semestre, em 14 de outubro, o Japão reconheceu a 

independência das Filipinas e assinaram um acordo similar ao que assinaram com Burma.  

Tojo também usou a Tailândia como exemplo de que o Japão tinha boas relações 

com seus vizinhos. As negociações com a Tailândia tiveram início antes da guerra do 

Pacífico. Em 12 de junho de 1940 os dois países fecharam um tratado de amizade. Em 28 

de outubro de 1942 fecharam um acordo cultural entre os dois. Em agosto de 1943, os 

dois países fecharam um acordo em que Japão poderia devolver terras para Tailândia. 

A Conferência do Leste Asiático, em 5 e 6 de novembro de 1943, em Tóquio, foi 

patrocinada pelo governo japonês e foi outro exemplo utilizado por ele para comprovar 

as boas relações dentro da Grande Esfera. Durante a conferência, segundo Tojo, “cada 

país deixou abundantemente claro a objeção à guerra e concordância com o 

estabelecimento do Grande Leste Àsia”. Ele ressaltou ainda que a participação não foi 

obrigatória, por isso os países que estavam lá, o fizeram por vontade própria. 

 
284 Ibidem, p. 359 
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Por fim, como exemplo de boas relações na Grande Esfera, ele citou a Indonésia 

e a Índia. Em relação à Indonésia ele afirmou que as ‘condições locais’ não permitiram 

ao Japão garantir a independência imediata, mas eles fizeram ‘questão de permitir 

participação política aos indonésios’. Sobre a Índia, Tojo disse que o governo japonês 

ofereceu o reconhecimento provisório do Governo Livre da Índia, em 23 de outubro de 

1943. Segundo Tojo esse movimento na Índia tinha o objetivo de garantir a liberdade, 

independência e prosperidade do país.  

Essas atitudes mais conciliatórias entre os governos do Japão e os países citados 

por Tojo podem até representar uma parte do relacionamento dentro da Esfera, mas vale 

ressaltar que esse relacionamento ocorreu entre os governantes, ou seja, certos grupos 

políticos dentro desses países foram perseguidos com apoio dos japoneses. Pior aconteceu 

com países como China e Coréia, como demonstrado ao longo do capítulo 2, que não 

concordavam com a política externa japonesa e tiveram seus governantes destituídos, 

governos fantoches implementados, perseguição política e crimes cometidos contra as 

suas populações.  

3.5 Exército e política 

Outro ponto importante da declaração juramentada de Tojo foi sobre a questão dos 

militares estarem participando da política. Ao longo do capítulo 2 foram descritos 

diversos momentos em que ações de facções do Exército, principalmente da Caminho 

Imperial, afetaram o rumo político dentro do Japão. Porém, segundo Tojo, as facções 

deixaram de existir depois que o Exército e a Marinha foram estabelecidos como 

instituições nacionais285 (ou seja, pouco depois da Revolução Meiji, como abordado no 

capítulo 1. Ressaltando que o pai de Tojo foi um dos primeiros a se alistar no recém-

criado Exército Imperial).  

Apesar de, para ele, não existirem mais as facções, durante a sua declaração ele 

concordou com a promotoria que os grupos militares tinham influência na formulação da 

política externa japonesa, mas que isso era resultado das próprias funções estabelecidas 

na Constituição japonesa.286 Porém essa influência não significou que existiu alguma 

organização com poder suficiente para ser nomeada como “grupo militarista” fora da 

estrutura oficial do governo. Nem que um “grupo militarista” chegou ao poder com o 

 
285 Depoimento de Tojo Hideki. Transcrição dos depoimentos, 30 de Dezembro de 1947, pp 36363 – 

36516 P. 36473 
286 Ibdem, P. 36474-5 
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objetivo de carregar políticas próprias.  Para Tojo, os militares não foram, em nenhum 

momento, uma força por trás das políticas domésticas ou externas do Japão.287 Nesse 

ponto, o historiador Dower, comparando os tribunais de Tóquio e Nuremberg, aponta 

algo semelhante: não existiram, no Japão, grupos similares com o Partido Nazista e seus 

subgrupos criminosos.288 A Constituição, apesar de enfraquecida, não permitiu esse 

monopólio do poder; assim, as facções militares não foram responsáveis efetivamente e 

unicamente pela tomada de decisão em nenhum momento. Por isso, de acordo com Tojo, 

a participação do Exército (e mesmo dele) na política foi um “resultado natural devido ao 

contexto político e nunca o resultado da ambição de algumas pessoas na organização 

militar com intenções de controlar a política”.289 

Ao discutir esse ponto ele também se isenta de participar de um grupo militarista e de 

ser, de algum modo, um peão de um grupo militarista dentro do governo. Vale lembrar 

que, pelo menos de acordo com o testemunho do Tojo, ele só aceitou a posição de 

Primeiro-Ministro porque foi um pedido direto do Imperador, o que reflete o filtro 

cognitivo do respeito ao Imperador. No caso, esse respeito parece se sobressair à sua 

associação ao Exército e, por isso, pelo menos ele, não seria parte desse grupo militarista 

com objetivo de controlar a política japonesa.  

Isso também pode ser explicado por outro filtro cognitivo, o do respeito à hierarquia 

e o do elo místico entre o imperador e seu povo. Para Tojo, pelo que se pode perceber de 

suas falas no Tribunal, o Imperador era o soberano máximo, portanto, mesmo tendo que 

obedecer aos seus superiores no Exército e às regras da instituição como um todo, o 

Imperador ainda tinha um peso maior em suas decisões o que faz pensar que ele colocaria 

qualquer tipo de ambição de um possível ‘grupo militarista’ abaixo das vontades do 

Imperador.   

3.6 Sobre o Imperador e os súditos 

Um último ponto importante de ser ressaltado ao longo da declaração juramentada de 

Tojo é a tentativa, em vários momentos, de retirar a responsabilidade do Imperador. Essa 

atitude foi tanto dos japoneses acusados como dos próprios americanos que não queriam 

levar o Imperador a julgamento. Um exemplo desses momentos é quando Tojo comenta 

 
287 Depoimento de Tojo Hideki. Transcrição dos depoimentos, 26 de Dezembro de 1947, pp 36087– 

36195. P. 36159 
288 Dower 458 
289 Ibdem, P. 36477 
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sobre a proposta japonesa de 1º de dezembro: ela foi aceita na presença real, mas, Tojo 

aponta, ‘sua majestade, o Imperador, não proferiu uma palavra durante a conferência’290. 

As Conferências Imperiais sempre ocorriam na presença do Imperador e elas terminavam 

com o aval dele sobre o que tinha sido discutido. Mas seu aval, como consta nas atas se 

resumia a um acenar de cabeça, um sorriso de canto de boca ou, raramente, pouquíssimas 

palavras. Com base apenas nesses documentos fica difícil saber qual a verdadeira vontade 

do Imperador. 

Para Tojo, contudo, “o espírito amante da paz de Sua Majestade”291 em nenhum 

momento se mostrou inclinado à guerra e sempre buscou alternativas.  Esse foi um ponto 

enfatizado por Tojo: “em relação à verdadeira posição do Imperador [quanto ao início da 

guerra] não deve existir nenhuma possibilidade de má interpretação. Para mim [Tojo], 

isso é muito importante”292.  Ele deixou claro que apesar de o Imperador aceitar todas as 

recomendações e conselhos dos Ministros isso ocorreu devido ao histórico do governo 

japonês: segundo Tojo, na história do Japão não houve precedente de um Imperador que 

ignorasse recomendações ou conselhos, ou mesmo que emitisse suas próprias opiniões 

para qualquer pessoa.293  

Ele afirmou também que o Imperador nunca tomava ação pessoal na 

administração ou Alto Comando: ‘esse sistema foi providenciado pela Constituição do 

Japão (...) o Imperador se refreava de vetar qualquer decisão final feita pelo gabinete e 

pelo Alto Comando’.294 Para ele essas justificativas eram o suficiente para retirar do 

Imperador qualquer tipo de culpa pelo início da guerra. Essa afetividade pelo Imperador 

demonstra o filtro cognitivo do respeito à centralidade e soberania do Imperador e da 

crença em elo místico entre o imperador e seu povo que o fez querer proteger seu 

soberano. 

Através dos valores pan-asiáticos elencados no primeiro capítulo e da 

contextualização das relações internacionais e política doméstica feita no segundo 

capítulo, o terceiro capítulo teve como objetivo se aprofundar ainda mais nas percepções 

de mundo de Tojo Hideki. As falas de Tojo Hideki nas reuniões ministeriais, imperiais e, 

principalmente, durante sua declaração juramentada para o Tribunal de Tóquio, 

 
290 Ibdem, P. 36365 
291 Idem 
292 Idem 
293 Ibdem, P.36380 
294 Ibdem, P. 36381 
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contextualizadas com acontecimentos de sua vida e acontecimentos políticos japoneses 

demonstraram como padrões de pensamento do Pan-asianismo japonês coalesceram na 

perspectiva de Tojo Hideki sobre a melhor maneira de organizar a política externa do país 

durante 1940 e 1944. Ao longo de todo o trabalho foram elencados filtros cognitivos que 

guiaram Tojo Hideki quando ele foi Primeiro Ministro. 

Tojo nasceu em uma família com herança samurai e que, posteriormente, se 

transformou em uma herança militar. Seus antepassados eram samurais e seu pai foi um 

dos primeiros a se juntar ao recém-formado Exército Imperial japonês, quando tinha 16 

anos. Tojo nasceu em dezembro de 1884, em meio ao contexto de crescimento do 

prestígio do Exército Imperial Japonês, apreço pela centralidade e soberania do 

imperador, protestos antiocidentais e reorganização política. Esse foi o contexto político 

de boa parte de sua infância.  

Tornou-se, logo cedo, o herdeiro da família e teve que carregar todos os benefícios 

e malefícios da posição. Cresceu obedecendo a uma Constituição que centralizava o poder 

nas mãos do Imperador, valorizava a hierarquia e ressaltava a divindade do povo japonês 

como um todo e a relação mística entre soberano e súditos. Ele foi educado para 

considerar o Estado, principalmente o Imperador, como poder central com capacidade 

para monopolizar valores e organizar a sociedade e ter a Constituição como única regra. 

Sua educação foi baseada em princípios das 3 principais religiões daquele país que 

reafirmavam a importância do Imperador, a necessidade de lealdade, o poder do 

Imperador e a hierarquia na sociedade. 

 Ainda jovem, com 10 anos, vivenciou o seu primeiro momento do país em guerra; 

pôde ver seu pai indo para a guerra pela primeira vez, vivenciou sua primeira vitória e 

sua primeira intervenção por países ocidentais. Com 15 anos entrou na carreira militar e, 

pouco tempo depois, vivenciou uma nova guerra, uma nova vitória e viu seu pai mais 

uma vez batalhar pelo seu país. Ele vivenciou, ainda novo, a Primeira Guerra Sino-

Japonesa e a Guerra Russo-Japonesa. Viu o país sair vitorioso em ambas, mas ter seus 

espólios tomados pelos países ocidentais.  

Depois da Primeira Guerra Sino-Japonesa e da Guerra Russo-Japonesa, o Japão 

passou por um tempo de relativa paz. Durante esse período Tojo se casou e teve seus 

primeiros filhos. Com 29 anos (1913) Tojo se tornou Capitão. Mesmo com a 

movimentação de tropas e a tensa situação no Pacífico, principalmente entre Japão e 

China, a participação de Tojo como membro do Exército se restringiu a atividades de 
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escritório. Em 1919, com 35 anos, ele foi alocado como diplomata militar na Suíça e 

depois na Alemanha. Seu pai ocupou posto semelhante na Alemanha por um tempo.  

Tojo foi chamado de volta para o Japão, com 38 anos. Até 1932, Capitão Tojo 

Hideki, trabalhou atrás de uma mesa no Quartel General do Exército em Tóquio. A sua 

posição não demandava um alinhamento político explicito às ações que estavam 

ocorrendo a sua volta e, por isso, sua posição política se manteve encoberta. Foi somente 

em 1933, quando foi apontado para o cargo de Chefe do Departamento de Assuntos 

Gerais do Escritório de Guerra que se tem histórico de seu posicionamento político 

explicitamente em relação tanto a assuntos domésticos quanto a assunto internacionais295.  

Ele se manteve em posições burocráticas até 1935, ou seja, não participou de 

confrontos até o final daquele ano, quando foi realocado para ser Major General de um 

destacamento do Exército de Kwantung296. Essa posição no Exército fez com que ele não 

estivesse em Tóquio durante os atentados mais elaborados de 1936. Assim, nunca ficou 

comprovada a sua aprovação ou participação em nenhum dos ataques daquela década. 

Em verdade Tojo agiu de modo que todos aqueles que estivessem na Manchúria e fossem 

responsáveis ou amigáveis às ações em Tóquio, em fevereiro de 1936, fossem presos. 

Suas ordens foram dadas antes mesmo da condenação de tais atos pelo Imperador. 

Em 1938 tornou-se Vice-Ministro de Guerra, em 1940 Ministro de Guerra e em 

1941, depois de um impasse sobre as demandas americanas, o terceiro gabinete Konoe 

renunciou em massa e Tojo foi escolhido para ser o novo Primeiro Ministro. Devido ao 

seu posicionamento firme de não aceitar mais demandas americanas, Tojo testificou que 

não esperava que a posição de Primeiro Ministro fosse ‘cair sobre seus ombros’. O fato 

dele ter recebido Mandato Imperial para assumir o governo como Primeiro-Ministro 

diretamente do Imperador teve grande peso na sua decisão. Segundo ele, as palavras do 

Imperador o influenciaram a tomar o cargo e o incentivaram a resolver a situação ‘sem 

falhas’297. Essa razão demonstra mais um filtro cognitivo relativo ao respeito à 

centralidade e soberania do Imperador e da piedade filial298. Quando ele explicou sobre a 

 
295 Browne, Op. Cit., p. 45 
296 Ibidem, p. 52 
297  Ibdem, P. 36311 
298 Como explicado nos capítulos anteriores piedade filial é um conceito confucionista que indica respeito 

aos antepassados e o sentimento de que se ‘deve’ algo a eles; é a necessidade dos súditos de assumirem 

responsabilidade 
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formação do seu gabinete ficou evidente o seu filtro cognitivo da crença na origem mística 

e divina da raça japonesa e da casa imperial japonesa.299  

Os trechos de sua declaração juramentada revelam e resumem a perspectiva dele 

sobre como organizar a política externa do país quando foi Primeiro Ministro. Suas falas 

demonstram os valores pan-asiáticos abordados ao longo do capítulo 1 e, 

consequentemente, os filtros cognitivos que guiaram o período autoritário-militar 

japonês, de 1940 a 1944.  

Nos trechos fica implícita a crença de Tojo na origem mística da raça japonesa ou 

da asiática como um todo; no coletivismo e lealdade existente entre o que ele insistiu em 

chamar de o Grande Leste Asiático; no nacionalismo contra os inimigos do Ocidente. Sua 

visão sobre a estruturação da Esfera vai de encontro a um Império colonial que possuía 

uma política explorativa, arregimentada e expansionista. Ao longo do testemunho de Tojo 

ele manteve a ideia de que o governo japonês não tinha a intenção de uma ‘dominação 

mundial’, de que não existia um imperialismo japonês. O discurso manteve a união 

asiática baseada em valores comuns e voluntária para formar uma grande família. 

Apesar do discurso não coincidir com a prática em vários casos, as características 

que Tojo disse tentar implementar na política do Leste Asiático durante seu governo 

apontam para os filtros cognitivos que o guiaram durante a sua administração. 

Primeiramente, fica claro o filtro cognitivo do respeito à hierarquia quando se planeja 

organizar as nações dentro da Esfera de acordo com suas habilidades, colocando cada 

uma no seu devido lugar. Uma vez que o Japão seria o líder dessa nova estrutura 

internacional, demonstra também, implicitamente, o filtro cognitivo relativo ao 

nacionalismo; demonstram o filtro cognitivo do coletivismo, da lealdade e da piedade 

filial ao falar de fraternidade e amizade cordial. Por fim demonstram também crenças nas 

origens místicas da raça japonesa.  

O Tribunal de Tóquio, como já abordado, foi contraditório do início ao fim: da 

escolha dos réus classe A e dos crimes que seriam julgados, ‘flexibilidade’ nos 

procedimentos da procuradoria, a área de atuação dos juízes escolhidos, falta de suplentes, 

falta de preparação dos advogados, dificuldades linguísticas até o veredito não unanime 

anunciado em 1948. Mesmo com a todo o empenho da defesa, Hideki Tojo foi 

sentenciado à morte através da forca e sua sentença ocorreu no dia 23 de dezembro de 

1948.  

 
299 Depoimento de Tojo Hideki. Transcrição dos depoimentos, 29 de Dezembro de 1947, pp 36196 – 

36362. P. 36312 
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Conclusão 

O objetivo geral deste trabalho foi demonstrar como padrões de pensamento do 

Pan-asianismo japonês coalesceram na perspectiva de Tojo Hideki sobre a melhor 

maneira de organizar a política externa do país durante 1940 e 1944. Ou seja, elencar 

possíveis filtros cognitivos de Tojo Hideki que guiaram o período autoritário-militar 

japonês, quando ele foi Primeiro Ministro. Isto foi feito contrastando marcos de sua vida 

e contexto histórico em que viveu com suas falas durante o Tribunal de Tóquio. Também 

foram utilizadas suas falas nas reuniões Ministeriais e Imperiais de junho a dezembro de 

1941.  Ao longo do trabalho foram ressaltados os filtros cognitivos formados durante a 

sua vida que o levaram a ter determinada visão de mundo e que influenciaram a forma 

como ele atuou enquanto Primeiro Ministro japonês. 

Segundo Mônica Herz, filtros cognitivos são um conjunto de valores, atitudes, 

percepções e crenças que organizam a realidade e ordenam a absorção de informações. 

Esse conjunto é responsável por moldar a visão de mundo do tomador de decisão300. Neste 

trabalho a visão de mundo foi elaborada a partir de dois níveis. O primeiro é baseado em 

crenças, atitudes e ideologia de Tojo. Esse primeiro nível foi abordado no primeiro 

capítulo. O conjunto de valores que se tornaram filtros cognitivos e que guiaram a 

perspectiva de Tojo Hideki foram: a crença nas origens místicas e divinas da raça 

japonesa, crença na divindade e soberania da casa imperial japonesa, crença no elo 

místico entre o imperador e seu povo; respeito a hierarquia e a lealdade dentro da 

sociedade japonesa; perpetuação da piedade filial (ou amor filial) entre os japoneses. Esse 

conjunto de valores se aprofundou na sociedade japonesa e se unificou em conceitos que 

foram aplicados na formulação da política externa, particularmente pelas elites 

governamentais da ala militar: de assimilação, a esfera da co-prosperidade, a nova ordem 

até a esfera da co-prosperidade do grande leste asiático.  

O segundo nível foram as relações internacionais e foi abordado no segundo 

capítulo. Ao longo dos dois capítulos foi também apontado como Tojo vivenciou grandes 

eventos da política externa japonesa, evidenciando o contexto de seu nascimento, 

infância, vida adulta e carreira militar.  

Tojo Hideki nasceu em família de militares e se tornou um militar, mas pouco 

atuou nos campos de batalha. Portanto, apesar de ter influências militares ele também 

cresceu no meio burocrático. Essa vivência foi responsável por caracterizá-lo como o 

 
300 Herz, Monica. "Análise cognitiva e política externa." Contexto Internacional 16, no. 1 (1994), 75 - 82 
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candidato do equilíbrio entre ação bélica e burocrática, entre militares e políticos, entre 

nacionalistas e internacionalistas. Ao longo de suas falas expressou, em diversos 

momentos, seu apreço pela hierarquia, característica advinda de sua vivência militar e 

dentro de um governo altamente compartimentalizado e burocratizado. Reafirmou a 

autoridade máxima e divina do Imperador, ensinada durante seus anos na escola, através 

da Constituição e pelas 3 maiores religiões do país. Reafirmou, no papel de Primeiro 

Ministro, o discurso da necessidade de liderança do Japão na Ásia e ressaltou as 

características únicas do povo japonês resultado do contexto social em que viveu na classe 

militar das décadas de 1920 e 1930. Não aceitou mais demandas americanas por ter vivido 

episódios em que mesmo na vitória seu povo foi ‘impedido’ de ter acesso aos espólios 

dos vitoriosos por ocidentais, o que só avivou seu nacionalismo. Através da política pan-

asiática refletiu esses filtros cognitivos na formulação da política externa japonesa.  

Diferentemente do perfil extremista dos militares da época, Tojo demonstrou 

buscar seus objetivos através do equilíbrio, disciplina, organização e respeito à 

burocracia, sem recorrer a ações como os atentados e assassinatos. Não houve prova de 

conexão, em momento algum, com a ala mais extremista do governo. Isto implica que 

apesar de suas ações de governo serem autoritárias, elas não foram as mais extremas que 

poderiam ter sido tomadas. Esse ‘equilíbrio’ fez com que ele fosse o candidato ideal para 

Vice-Ministro de Guerra, cargo que ocupou em 1938, logo depois de ter voltado da China. 

Em 1940 tornou-se Ministro de Guerra e em 1941 Primeiro Ministro. Novamente 

a explicação estava no aparente equilíbrio que ele representava entre a ala mais 

nacionalista e a ala mais internacionalista dentro do governo e Exército. Nas suas falas, 

durante as reuniões ministeriais e imperiais, foi possível notar o ‘equilíbrio’ que ele 

representava entre as visões governamentais: mais extremista e bélica e a mais pacifista 

e internacionalista.  

É válido ressaltar que ele não foi o primeiro ou único líder político a 

instrumentalizar valores culturais no Japão para atingir objetivos políticos. As ações 

políticas de Tojo foram reflexos de ideias, crenças, valores e fatores culturais que 

permearam a sociedade japonesa por séculos e que foram instrumentalizados, ora com 

mais intensidade, ora com menos, por diversos atores, das mais diversas posições 

políticas com o fim de projetar o poder do Japão para seus vizinhos asiáticos, em primeiro 

momento, mas também para os ocidentais, com o avançar dos conflitos. Entretanto ele 

foi um dos mais importantes e o seu governo foi responsável por delinear melhor as 

características da ideia pan-asiática e conseguir realizar de forma mais concreta seus 
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objetivos. Por isso a necessidade e importância de um estudo como este. O contexto da 

atuação de Tojo como Primeiro Ministro e a relevância histórica da Guerra do Pacífico 

também justificam a elaboração deste trabalho.  

Apesar da relevância histórica, no decorrer deste projeto notou-se serem escassos 

no Brasil trabalhos que tenham como tema o imperialismo japonês, o colonialismo 

japonês e a história moderna do Japão301. Também são praticamente inexistentes 

trabalhos que discutam o papel de Tojo, o papel do Imperador e dos grupos militares 

japoneses no imperialismo japonês. Debates sobre o Tribunal de Tóquio ou sobre o Pan-

asianismo no Brasil são igualmente ou até mesmo menos expressivos. Uma das principais 

razões para isso é a falta de bibliografia em português sobre os temas: a maioria da 

bibliografia utilizada como fonte e base para realização desta pesquisa teve que ser de 

traduções de trabalhos originais japoneses ou de norte-americanos. 

Devido a essa falta de trabalhos em português e no Brasil sobre o Japão, outra 

dificuldade ao longo da elaboração do trabalho foi encontrar fontes e bibliografia. Mesmo 

com acesso à Internet essa busca foi restrita e difícil. Foi somente quando se teve a 

oportunidade de buscar essas fontes em outros países que se pode realizar a pesquisa com 

mais embasamento teórico e com uma diversidade maior de fontes. Um dos principais 

exemplos dessa dificuldade é a fonte primária deste trabalho: as transcrições do Tribunal 

de Tóquio.    

Com isso ressalta-se um outro problema encontrado ao longo da realização deste 

projeto: a barreira linguística. Devido a isso houve dificuldade para se encontrar fontes 

primárias japonesas, como discursos e documentos oficiais. Todas as fontes, sejam 

primárias ou secundárias, estavam em inglês ou espanhol. Por mais que se tenha 

procurado utilizar autores japoneses que escreveram nessas línguas, admite-se que a 

composição geral do trabalho pode ter sido enviesada por uma visão mais ocidental dos 

acontecimentos. Reitera-se que se buscou utilizar bibliografias de asiáticos e fontes 

primárias traduzidas por asiáticos, mas, sem o domínio da língua japonesa pode-se ter 

incorrido em falhas linguísticas e de comunicação.   

O presente trabalho procura preencher, de modo modesto e na medida do possível, 

essas diversas lacunas na academia brasileira de Relações Internacionais. É um estudo 

 
301 OLIVEIRA, H.; MASIERO, G. Estudos Asiáticos no Brasil: contexto e desafios. Revista Brasileira de 

Política Internacional, v. 48, n. 2, p. 5-28, 2005. PEREIRA, R. Estudos Asiáticos no Brasil. In: 

GUIMARÃES, L. Ásia, América Latina, Brasil: a construção de parcerias. Tradução. [s.l.] Brasília: 

NEASIA/CEAM/UnB, 2003. p. p. 105-124. Estas obras discutem como a academia de Relações 

Internacionais tende a marginalizar estudos de temas asiáticos que não envolvam a China. 
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em português realizado no Brasil que aborda o imperialismo e o militarismo japonês, a 

vida de Tojo Hideki – figura central na Guerra do Pacífico - e o Tribunal de Tóquio. Traz 

para o Brasil fontes coletadas em outros países e, espera-se, venha a servir como base 

para novos estudos.  
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Apêndices 

1. Ordem cronológica dos acontecimentos 

DATA ACONTECIMENTO 

03.01.1868 Restauração Meiji 

01.08.1894 Início da Guerra Sino-Japonesa 

17.04.1895 Fim da Guerra Sino-Japonesa 

23.04.1895 Intervenção Tripla demanda a devolução da Península chinesa 

1911 Revolução Chinesa 

1914 Início da Primeira Guerra Mundial  

Dezembro 1914 Publicação das 21 demandas pelo governo japonês  

1919 Participação na Conferência de Paz de Paris 

1921-1922 Conferência naval em Washington 

1924 Na China foram importantes para os próximos passos tomados pelos 

japoneses. Auxiliado pela União Soviética o Partido Nacionalista 

(Kuomintang) se tornou uma força regional. A escola militar 

liderada por Chiang Kai-shek 

1926 O Partido Nacionalista chinês e grupos comunistas formaram uma 

frente unida que ficou conhecida como “Expedição ao Norte 

1927 O então Primeiro Ministro japonês Tanaka Giichi, transferiu tropas 

para Shantung 

1928 A situação ficou instável o que resultou no confronto entre tropas 

chinesas e japonesas 

1929 Os japoneses conseguiram se estabelecer no território de Tsinan e 

impor lei marcial 

1929 Crise financeira mundial 

15 de março de 

1931 

Atentados de militares, tanto domesticamente, quanto 

internacionalmente  

18.12.1931 Incidente da Manchúria – resultou na retomada dos conflitos com a 

China 

1932 Em janeiro de 1932, o Exército japonês (Kwantung Army) decidiu 

estabelecer a Manchúria como um Estado independente Criação do 

Estado fantoche de Manchukuo 

09.02.1932 Ataque terrorista da extrema direita para matar políticos e 

empresários considerados liberais – Incidente da Liga de Sangue 

05.05.1932 Ataque terrorista – assassinou empresários liberais 

15.05.1932 Tentativa de golpe de Estado por membros da Marinha, Exército e 

membros remanescentes da Liga de Sangue – Primeiro Ministro 

Inukai Tsuyoshi foi assassinado 

26.02.1936 Atentado terrorista perpetrado pela facção do Exército conhecida 

como ‘Caminho Imperial’ 
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15.08.1936 Formulação dos ‘Fundamentos da Política Nacional’ pelo gabinete 

do Primeiro Ministro Koki Hirota (publicado oficialmente em 1937) 

1937 Tojo Hideki é promovido a Chefe de Gabinete de Exército de 

Kwantung 

Julho de 1937 Incidente da China ou Incidente da Ponte Marco Polo – inicio da 

segunda guerra sino japonesa  

04.06.1937 Konoe Fumimaro assume pela primeira vez o cargo de Primeiro 

Ministro do Japão 

Dezembro de 

1937 

Estupro de Naquim  

Maio – 1938 Tojo Hideki é promovido a Vice-Ministro de Guerra; trabalhou 

também como inspetor geral da aviação 

1938 O exército japonês conseguiu o controle da parte oriental da China 

22.12.1938 Proclamação da nova ordem pelo Primeiro Ministro Konoe 

Fumimaro 

05.01.1939 Dissolução do 1º gabinete Konoe 

22.07.1940 Formação do 2º Gabinete de Konoe Fumimaro 

30.07.1940 Tojo Hideki é apontado como Ministro de Guerra do Gabinete 

Konoe 

25.07.1940 Início das sanções americanas sobRE óleo e ferro 

26.07.1940 Gabinete Konoe adota ‘os principais princípios da política nacional’ 

– declara a intenção japonesa de construir uma nova ordem no leste 

asiático 

27.07.1940 Pacto Tripartite 

01.08.1940 Declaração da Esfera da Co-prosperidade da Grande Ásia Oriental 

pelo Ministro das Relações Exteriores Matsuoka Yosuke 

15.10.1940 Data limite, dada pela ala militar, para que o Gabinete Konoe 

concluísse conversas amigáveis com os EUA 

13.04.1941 Pacto com a Rússia 

18.04.1941 Proposta de alinhamento com os EUA (negada) 

17.06.1941 Derrota na Indochina 

24.09.1941 Japão atinge níveis críticos de suprimentos básicos para a indústria 

e população 

12.10.1941 Reunião na casa do Primeiro Ministro Konoe Fumimaro, com 

presença de Tojo Hideki e outros ministros 

16.10.1941 Konoe Fumimaro renuncia ao cargo de Primeiro Ministro 

18.10.1941 Tojo Hideki assume o cargo de Primeiro Ministro 

05.11.1941 Conferência Imperial na qual o Japão decide que o melhor curso de 

ação é a guerra 

07.12.1941 Ataque japonês a Pearl Harbor 

08.12.1941 Autoridades tailandesas aceitam ocupação japonesa no território 
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02.01.1942 Invasão de Manila – Filipinas 

19.01.1942 Invasão de Bornéu – Indonésia 

19.02.1942 Invasão do Timor 

Fevereiro. 1942 Início das tratativas para a criação do Conselho de Construção do 

Grande Leste Asiático 

09.03.1942 Invasão da Birmânia 

Março.1942 Plano para criação do Ministério de Administração Estrangeiro 

18.04.1942 ‘Dolittle Raid’ – Ataque áereo à cidade de Tóquio pelos EUA 

03.06.1942 Invasão das Ilhas ‘Aleutas’ – território americano 

04.06.1942 Batalha do Midway Atoll – derrota japonesa 

11.07.1942 Japoneses suspendem suas operações em Fiji, Samoa e Nova 

Caledônia 

Julho.1942 Expansão no sentido de Nova Guiné e Austrália 

07.08.1942 Tropas americanas chegam em Guadalcanal (uma das ilhas 

Solomon) 

29.08.1942 Japoneses reagrupam tropas da Nova Guiné para as Ilhas Solomon 

01.09.1942 Togo Shinegori renuncia ao cargo de Ministro de Relações 

Exteriores 

01.09.1942 Tojo Hideki assume o cargo de Ministro de Relações Exteriores 

01.11.1942 Criação do Ministério do Grande Leste Asiático 

Dezembro. 

1942 

Japoneses evacuam as forças de Guadalcanal 

11.05.1943 Americanos lançam campanha para derrotar japonesas nas ilhas 

Aleutas 

27.05.1943 Japoneses perdem campanha das ilhas Aleutas 

Novembro.1943 Japoneses perdem as ilhas Makin e Tarawa – Centro Pacífico 

Fevereiro.1944 Japoneses perdem as ilhas Marshall – Centro Pacífico 

18.02.1944 Truk Raid – Ofensiva americana no centro Pacífico 

21.02.1944 Tojo Hideki assume o cargo de Chefe do Exército 

Abril. 1944 Japão volta suas tropas para a China. Percebe-se a dificuldade para 

defender atóis e ilhas. 

15.06.1944 Início da guerra de Saipan – Ilhas Marianas. Confronto direto entre 

tropas americanas e japonesas 

08.07.1944 Início da guerra em Guam 

09.07.1944 Japão perde a guerra de Saipan. 

18.07.1944 Tojo Hideki renuncia ao cargo de Primeiro Ministro 

22.08.1944 Formado o gabinete de Koiso Kuniaki 

24.07.1944 Guerra de Tinian – Ilhas Marianas 
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01.08.1944 Japão perde a guerra de Tinian 

10.08.1944 Japão perde a guerra em Guam 

05.04.1944 Koiso Kuniaki renuncia ao cargo de Primeiro Ministro e Almirante 

Suzuki Kantaro assume o posto no mesmo dia 

06.08.1945 EUA lançam bomba atômica em Hiroshima 

09.08.1945 EUA lançam bomba atômica em Nagasaki 

14.08.1945 O Imperador Hirohito reitera sua vontade de acabar com a guerra na 

Conferência Imperial 

15.08.1945 O Imperador anuncia a rendição incondicional japonesa através do 

rádio 

02.09.1945 O Ministro de Relações Exteriores, Mamoru Shigemitsu, e o Chefe 

do Gabinete do Exército,Yoshijiro Umezu, assinam o instrumento 

de rendição 

 

2. Dicionário biográfico302 

Nome Funções 

Ishiwara Kanji General japonês. Autor de obras sobre a missão imperial do Japão 

na Ásia. Ele desempenhou um papel fundamental no planejamento 

do incidente da Manchúria em setembro de 1931, envolvendo a 

aquisição militar do nordeste da China. Seu plano, que se tornou o 

Plano de Desenvolvimento Quinquenal da Manchúria em 1937, 

tinha o objetivo de aumentar a produção econômica do território sob 

o controle do Japão pela introdução de indústrias intensivas em 

capital administradas pelos japoneses na região. A alta posição de 

Ishiwara no exército imperial se refletiu em sua nomeação em 1935 

como chefe de seção da divisão de operações do Estado Maior.  

Com a escalada da guerra, Ishiwara foi largamente marginalizado 

pelas nomeações do exército que o afastaram do comando próximo 

e ele foi forçado a sair do serviço em 1941. Chamado como 

testemunha nos Julgamentos de Tóquio (1946–8), Ishiwara 

reivindicou sua parte de responsabilidade pelo incidente da 

Manchúria e expressou seu espanto ao tribunal por não estar no 

banco dos réus com o acusado.  

 
302 Todos os nomes seguem a tradição japonesa (nome da família primeiro seguido do primeiro nome). As 

biografias de KONOE, IKKI e KANJI foram retiradas do Oxford Reference com alterações feitas pela 

autora. Biografia de KONOE, disponível em 

https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/oi/authority.20110803100042251; biografia de IKKI 

disponível em: https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/oi/authority.20110803100039210; 

biografia de KANJI disponível em: 

https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/oi/authority.20110803100012202. Todas com acesso de 

07 de maio de 2020. As demais biografias foram retiradas do apêndice E dos arquivos do Tribunal 

Internacional Militar do Extremo Oriente disponível em: https://www.legal-tools.org/doc/4907ab/. Acesso 

em 07 de maio de 2020. 

https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/oi/authority.20110803100042251
https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/oi/authority.20110803100039210
https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/oi/authority.20110803100012202
https://www.legal-tools.org/doc/4907ab/
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Kita Ikki Pensador político e revolucionário japonês. Ex-socialista e membro 

da nacionalista Kokuryukai (Sociedade do Dragão Negro), Kita 

desempenhou um papel fundamental no aumento do violento 

militarismo de direita na década de 1930, inspirando jovens 

dissidentes com seu apelo por um regime revolucionário, liderado 

pelos militares, que nacionalizaria a riqueza, varreria as formas 

políticas existentes e prepararia o Japão para estabelecer liderança 

em toda a Ásia. Ele foi executado em 1937 por suposto 

envolvimento no Incidente de 26 de fevereiro de 1936. 

Koiso Kuniaki Entre 1928 e 1945 foi, entre outros cargos: - diretor do 

Departamento de Assuntos Militares do Ministério da Guerra 

(1930); Vice-Ministro da Guerra sob Inukai (1932); Chefe de 

gabinete do exército de Kwantung (1932 a 1934); Comandante do 

Exército Japonês, Coréia (1935 a 1936); um general completo 

(1937); Ministro ultramarino sob HIRANUMA (1939) e sob Yonai 

(1940); Governador Geral da Coréia (maio de 1942); Primeiro 

Ministro (julho de 1944 a abril de 1945). 

Koki Hirota Entre 1928 e 1945 foi, entre outros cargos: - embaixador na União 

das Repúblicas Socialistas Soviéticas (1930); Ministro das Relações 

Exteriores (setembro de 1933 a julho de 1934) sob Saito e de julho 

de 1934 a março de 1936 sob Okada; Primeiro Ministro e por um 

tempo Ministro das Relações Exteriores simultaneamente (março 

de 1936 a fevereiro de 1937); Ministro das Relações Exteriores sob 

Konoye (julho de 1937 a maio de 1938); Membro do Conselho 

Consultivo do Gabinete (1940). 

Konoe Fumimaro Primeiro Ministro do Japão em 1937–1939 e 1940–1941. Entrou na 

política em 1916. Membro da aristocracia, com título de nobreza. 

Nomeado presidente da câmara alta em 1933.  

Matsuoka Yosuke Entre 1928 e 1945 foi, entre outros cargos: - Delegado Chefe da 

Assembléia da Liga das Nações (1933); Presidente da Ferrovia da 

Manchúria do Sul (1935 a 1939); Membro do Conselho Consultivo 

do Gabinete (1940); Ministro dos Negócios Estrangeiros sob 

Konoye (julho de 1940 a julho de 1941); autor de livros e artigos e 

discursos públicos defendendo guerra agressiva. 

Okawa Shumei Entre 1928 e 1945 foi, entre outros cargos: - diretor geral do 

instituto de pesquisa da Ásia Oriental da ferrovia da Manchúria do 

Sul de 1926; e organizador do incidente de Mukden (18 de setembro 

de 1931); autor de A Japanese History Reader (1935); e de livros, 

artigos e discursos defendendo uma guerra agressiva pela expulsão 

pela força das raças brancas da Ásia. 

Shigemitsu Mamoru  Entre 1928 e 1945 foi, entre outros cargos: - Ministro da China 

(1931); Vice-Ministro das Relações Exteriores sob Saito e Okada 

(1933 a 1936); Embaixador na União das Repúblicas Socialistas 
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Soviéticas (novembro de 1936 a novembro de 1938); Embaixador 

na Grã-Bretanha (1938 a junho de 1941); Embaixador no governo 

fantoche de Nanquim (dezembro de 1941 a abril de 1943); Ministro 

dos Negócios Estrangeiros sob TOJO (abril de 1943 a julho de 

1944) e Ministro dos Negócios Estrangeiros e, simultaneamente, 

Ministro da Grande Ásia Oriental sob KOISO (julho de 1944 a abril 

de 1945). 

Suzuki Kantaro Entre 1928 e 1945 foi, entre outros cargos: - Membro da Seção de 

Assuntos Militares do Ministério da Guerra (1931); anexado ao 

Departamento de Assuntos Militares do Departamento de Guerra 

(1933); Funcionário do Departamento de Investigação do Gabinete 

(1935); Comandante Regimental do 14º Regimento (1936); Chefe 

da Divisão de Assuntos Políticos do Conselho de Assuntos da China 

(dezembro de 1938 a abril de 1941); Diretor Geral interino em 1940; 

Presidente do Conselho de Planejamento do Gabinete e Ministro 

sem Portfólio (abril de 1941 a outubro de 1943) sob Konoye e 

TOJO; Conselheiro do Gabinete (novembro de 1943 a setembro de 

1944); 

Togo Shinegori Entre 1928 e 1945 foi, entre outros cargos: - embaixador na 

Alemanha (outubro de 1937); Embaixador na União da República 

Socialista Soviética (outubro de 1938); Ministro dos Negócios 

Estrangeiros e Ministro dos Negócios Estrangeiros sob TOJO 

(outubro de 1941 a março de 1942); Ministro dos Negócios 

Estrangeiros e Ministro da Grande Ásia Oriental sob SUZUKI (abril 

de 1945). 

Tojo Hideki Entre 1928 e 1945 foi, entre outros cargos: - Chefe da Primeira 

Seção do Estado Maior (1931 a 1932); Chefe da seção de 

investigação da Escola de Comunicações do Exército (1932); 

Comandante da Polícia Militar do Exército de Kwantung (1935); 

Chefe de gabinete do exército de Kwantung (1937); Vice-Ministro 

da Guerra sob Konoye (maio a dezembro de 1938); diretor geral de 

aviação militar (1938 a 1939); Ministro da Guerra sob Konoye 

(julho de 1940 a dezembro de 1941); General completo (outubro de 

1940); Primeiro Ministro e Ministro da Guerra simultaneamente (2 

de dezembro de 1941 a julho de 1944) - durante esse período ele 

também foi, às vezes, Ministro do Interior, Ministro das Munições 

e Chefe do Estado Maior. 
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3. Lista de juízes do tribunal de Tóquio303 

Nome do Juiz Nacionalidade 

Sir William Flood Webb Austrália 

Edward Stuart McDougall Canadá 

Ju-Ao Mei China 

Henri Bernard França 

Delfin Jaranilla Filipinas 

Bernard V. A. Rollins Holanda 

Erima Harvey Northcroft Nova Zelândia 

Major General Ivan M. Zaryanov URSS 

Lord Patrick Reino Unido 

Radhabinod Pal India 

J. P. Higgins (substituido por Major 

General Myron C. Cramer) 

United States 

 

4. Lista de réus do tribunal de Tóquio304 

Nome Ocupação 

General Sadao Araki Ministro da Guerra, 1931–1934; Supremo Conselho de 

Guerra, 

1934–1936; Conselho Consultivo de Gabinete, 1937- 1940. 

General Kenji Doihara Comandante, Agência de Inteligência do Exército Kwantung 

(1931—); Prefeito de Mukden; Comandante chefe, Exército 

Oriental (1943); Comandante chefe, Sétima Área do Exército, 

Singapura (1944–1945) - encarregado de prisioneiros de 

guerra e trabalho 

acampamentos. 

Coronel Kingoro 

Hashimoto 

Estado-Maior do Exército (1933); comando da artilharia 

durante o estupro de Nanking; escritor e publicitário influente 

que defendeu guerra agressiva. 

Marechal de Campo 

Shunroku Hata 

Inspetor-geral da educação militar (1937); 

Comandante-em-chefe da Força Expedicionária na China 

Central (1938, 1940–1944); 

membro do Conselho Supremo de Guerra (1939). 

Barão Kiichiro Hiranuma Vice-presidente (1930-1936) e presidente, Privy 

Council (1936–1939, 1945); Primeiro-ministro (1939). 

Barão Koki Hirota Ministro dos Negócios Estrangeiros (1933–1938); Primeiro 

Ministro (1936- 1937); Conselho Consultivo de Gabinete 

(1940). 

Naoki Hoshino Chefe, Escritório Geral de Finanças, Manchukuo; chefe de 

 
303 Crowe, Op Cit. p. 209 
304 Crowe, Op Cit. p. 210-212 
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Assuntos Gerais, Ministério das Finanças, Manchukuo; Vice-

ministro das Finanças, Manchukuo 

(1936); Secretário-chefe e Ministro de Estado (1941–1944). 

General Seishiro Itagaki Chefe do Estado-Maior, Exército Kwantung; Ministro da 

guerra (1938–1939); Chefe do Estado-Maior do Exército na 

China (1939); Comandante do Exército Japonês na Coréia 

(1941–1945); Conselho Supremo de Guerra (1943). 

Okinori Kaya Ministro das Finanças (1937–1938, 1941–1944). 

Marques Koichi Kido Chefe do Estado-Maior, Exército Kwantung (1932–1934); 

Comandante do Exército Japonês, Coreia (1935–1936); 

Primeiro-ministro (1944–1945). 

General Iwane Matsui Comandante-em-chefe das Forças Japonesas na China 

Central (1937–1938); Conselho Consultivo do Gabinete 

(1938–1940). 

General Jiro Minami Comandante, Exército Japonês, Coréia (1939); Ministro da 

Guerra (1931); Conselheiro Supremo da Guerra (1931–

1944); Comandante-em-chefe Kwantung 

Exército (1934–1936); Governador-geral da Coreia (1936–

1942); Conselho Privado (1942- 1945). 

General Akira Muto Oficial superior, Gabinete de Assuntos Militares (1935–

1936); Quartel-general na China Central e Exércitos 

Kwantung (1937; 1939–1942); chefe de Estado-Maior do 14º 

Exército de Área nas Filipinas sob o comando do General 

Yamashita (1944). 

Almirante Osame Nagano Delegado, Conferência Naval de Genebra (1930); Supremo 

Conselho de Guerra (1933); Delegado Chefe Japonês, 

Conferência Naval de Londres (1935); Marinha 

Ministro (1936–1937); Chefe do Estado-Maior Naval (1941–

1944); Conselheiro Supremo Naval ao imperador (1944–

1945). 

Almirante Takasumi Oka Estado-Maior da Marinha (1930); Chefe, General e Militar 

Gabinete de Assuntos da Marinha (1940-1944). 

Shumei Okawa Diretor Geral do East Asia Research Institute of South 

Ferrovia Manchuriana (1926–1945); organizador do incidente 

de Mukden (1931); trabalhos escritos defendeu guerra 

agressiva e expulsão da raça branca da Ásia; Cabo do 

Exército. 

General Hiroshi Oshima Embaixador na Alemanha (1938–1939; 1941–1945); 

desempenhou papel fundamental na conclusão do Pacto 

Tripartite com a Alemanha. 

General Kenryo Sato Chefe do Gabinete de Assuntos Militares (1941–1944) 

Mamoru Shigmetsu Embaixador na China (1931); Embaixador na União 

Soviética (1936–1938); Embaixador na Grã-Bretanha (1938–
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1941); Ministro das Relações Exteriores (1943–1945). 

Inicialmente testemunha de acusação; Os soviéticos 

insistiram que ele fosse julgado. 

Almirante Shigetaro 

Shimada 

Ministro da Marinha (1941). 

Toshio Shiratori Embaixador na Itália (1939); ajudou a criar o Pacto Tripartite 

com Alemanha e Itália; escreveu obras que defendiam a 

guerra para estabelecer a “Nova Ordem” na Ásia. 

General Teiichi Suzuki Chefe da Divisão de Assuntos Políticos dos Assuntos da 

China Conselho (1938–1941) e Diretor (1940–1945); 

Presidente do Conselho de Planejamento de Gabinete 

e Ministro sem carteira (1941–1943); conselheiro do gabinete 

(1943–1944). 

Shinegori Togo Embaixador na Alemanha (1937); Embaixador na União 

Soviética (1938); Ministro das Relações Exteriores (1941–

1942; 1945). Instrumento de rendição assinado, 1945. 

General Hideki Tojo Chefe do Estado-Maior, Exército Kwantung (1937); Ministro 

da Guerra (1940–1944); Primeiro-ministro (1941–1944). 

General Yoshikiro Umezu Comandante das forças japonesas na China (1934); 

Vice-ministro da Guerra (1936–1938); Comandante, Exército 

Kwantung e Embaixador do Manchukuo (1939–1944); Chefe 

do Estado-Maior (1944–1945). 

Matsuoka Yosuke Graduado pela Escola de Direito da Universidade de Oregon 

(1900); Principal delegado japonês na Liga das Nações 

(1932–1933); Presidente da Manchurian Railroad Company 

(1935–1939); Ministro das Relações Exteriores (1940–1941). 
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