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Terceira Geração de Grandes Escritores

A Literatura Contemporânea Japonesa (após 2ª G.M.) classifica-se em três Fases ou Gerações.

Segundo esse esquema, alguns escritores foram agrupados segundo a designação “Terceira Geração”. 

Esses escritores são:   

Shūsaku Endō (遠藤周作)

Shōtarō Yasuoka (安岡章太郎)

Junnosuke Yoshiyuki (吉行淳之介）

Junzo Shono (庄野潤三)

Shumon Miura (三浦朱門)

Ayako Sono (曽野綾子)

Hiroyuki Agawa (阿川弘之)

Kojima Nobuo (小島信夫)



Esta apresentação é o suporte para a primeira parte da sessão deste clube de leituras. A informação aqui apresentada foi redigida por Inês Carvalho Matos, que para

todos os efeitos deverá considerar-se a autora deste texto. O conteúdo desta apresentação não é exaustivo em relação a esta obra literária nem em relação ao seu autor

e deverá ser apreciado como um simples auxílio para a dita sessão. Os conteúdos a discutir na sessão, bem como a experiência da mesma, não se resumem portanto a

esta apresentação. Se deseja participar numa das próximas sessões do Clube de Leituras do Oriente, para o qual a entrada é gratuita, contacte

umlongoveraonojapao@gmail.com



Nascimento: 27 de Março de 1923

Falecimento: 29 de Setembro de 1996

Em 1991, cinco anos antes da sua morte, o autor escreveu um 

texto autobiográfico para vir a ser publicado como parte de uma 

peça maior no jornal “The Guardian”. 

O texto nunca chegou a ser publicado, mas nele Endo apresenta 

alguns pontos de vista inéditos sobre a sua própria vida. Por 

exemplo, descreve que o evento mais determinante do ano do 

seu nascimento foi o grande terramoto que ocorreu em Tokyo, 

onde ele nasceu, e que arrasou a cidade. 

Com efeito, isso pode ter precipitado o família a sair de Tokyo 2 

anos depois, e iniciado uma ação em cadeia que, em última 

análise, ditou o seu destino. 



China

Jurisdição de Liaoning e 

cidade de Dalian

(a amarelo).

Shusaku Endo nasceu no Japão (Tokyo) mas com 2 ou 3 

anos foi com a família para Dalian, que na época era 

governada pelo Japão pois estava sob controlo da 

Manchúria (estado da China mas com governo efetivo do 

Japão). O pai era funcionário de um banco e foi transferido 

para lá. A mãe tinha formação superior do conservatório de 

música. Endo tinha um irmão mais velho. 



Antes de ficar sob o controlo do Japão, Dalian tinha estado sob o domínio da Rússia, que a tinha dotado de um 

plano urbanístico de tipo “parisiense” e vários edifícios típicos russos. 

Dalian, cidade portuária, era portanto um espaço intelectualmente ocidentalizado, e onde o jovem Shusaku Endo

também pôde aprender a cultura clássica da China. 



Os seus pais divorciaram-se quando ele tinha 10 anos e Shusaku Endo voltou 

ao Japão com a mãe e o irmão, tendo ido viver com uma tia materna na 

cidade de Kobe. 

A mãe converteu-se ao catolicismo depois do divórcio e a irmã (tia do jovem) 

com a qual foi viver também era cristã católica. A família materna decidiu 

integrar o jovem na comunidade religiosa. 

Foi batizado em 1934 (com 11 ou 12 anos). O seu nome cristão é “Paulo”. 

Mais tarde ele veio a falar desse momento como “uma decisão tomada por 

outros”, e acrescentou que “o cristianismo levaria muito tempo a ganhar 

raízes”. Assumiu ainda que a cena de batismo da personagem “Samurai” no 

livro “O Samurai” é uma cena autobiográfica desse momento. 



Por ser cristão católico teve de lidar com descriminação e segregação, pois o clima de conflito com tudo o que 

“não era nativo do Japão” intensificou-se. A fé cristã era vista como uma coisa “de origem estrangeira” e por 

isso os que a professavam não eram “verdadeiros japoneses”. 

Shusaku Endo atingiu a idade de ingressar na Universidade ao mesmo tempo que a guerra se intensificava, em 

1942, pelo que os anos de estudos superiores foram muito irregulares e mudou várias vezes de ramo e de 

lugar. 

Passou por estudos de Medicina na Universidade de Waseda, mas também está registado como aluno de 

literatura francesa num Colégio Católico, tendo passado pela Universidade de Keio (em Tokyo) a partir de 43. 

Apesar da guerra, Shusaku Endo continuou a estudar línguas e literatura estrangeira, e a participar em revistas 

literárias. Essa vertente da sua carreira fez com que chegasse mesmo a ser o Editor-Chefe da Revista Literária 

de periodicidade mensal “Mita Bungaku”. 



No seu texto autobiográfico, a respeito dos anos de formação superior, escreve:

“Para mim o Japão tinha-se tornado hostil, era uma nação da qual eu me tinha separado. Vivia num estado

permanente de ansiedade, questionando-me sobre se estava preparado para entrar na guerra se me chamassem.

Mas durante esses mesmos tempos também me apercebi que muitos dos que tinham a minha idade se sentiam como

eu. Eu lia as cartas e os relatos dos rapazes que estavam na frente de combate, e mesmo eles tinham muitas dúvidas

sobre o valor moral da guerra, estavam tão descrentes (no Japão) como eu. Descobrir isso encheu-me de tristeza. A

verdade é que era impossível amar uma pátria que se tinha tornado tão agressiva e tão isolada. Era evidente, lendo

os diários destes jovens que foram forçados a juntar-se às forças militares, inclusivamente aqueles que terminaram

como kamikase, que eles não acreditavam verdadeiramente na chamada causa japonesa. Alguns escreviam que só

estavam a lutar para proteger a mãe e as irmãs, eles não estavam a lutar pelo país deles nem por nenhuma grande

causa. (…) Nos primeiros tempos depois do fim da guerra era difícil arranjar comida, e faltava de tudo, mas era a

primeira vez na minha vida que tinha liberdade de expressão e liberdade de religião. Imagino que essa mesma

sensação tenha sido vivida pelos cidadãos da Alemanha quando caiu o muro de Berlim.”

Fonte: www.peterowen.com/endo-in-his-own-words/



Shusaku Endo tinha passado os anos de jovem-adulto a escrever, alimentado pelas ideias dos autores que lia, 

as cartas dos seus compatriotas e as trocas intelectuais com os seus colegas nos círculos das revistas 

literárias. A sua expressão depurava-se, e emergia na forma de contos, anedotas, sátiras, diálogos 

provocatórios, etc. Mas faltava-lhe a experiência concreta das línguas nos seus países de origem, por isso 

assim que lhe foi possível viajou para França para aí estudar melhor as artes, cultura e literatura francesas. 

Esta experiência marcou-o profundamente, sentiu-o como um misto de emigração e exílio, desilusão e choque, 

e do ponto de vista da escrita resultou daí a coletânea de contos que mais tarde viriam a ser publicados sob o 

título “Estudos Internacionais”. 

Shusaku Endo não conseguiu terminar formalmente o curso francês, contraiu tuberculose e regressou ao 

Japão em 53 com a impressão de que a tradição filosófica ocidental e a oriental eram tão diversas que seriam 

inconciliáveis. Para si, que era um japonês com educação católica, o drama era pessoal e não apenas 

académico. 



O tema da Identidade, da Religião Católica e Fé como um drama pessoal, da relação entre o indivíduo e as 

expectativas de pertencer/corresponder a uma sociedade ou sistema sempre estiveram presentes na sua 

escrita. Os seus primeiros ensaios literários, logo em 1947, foram precisamente sobre a relação entre Filosofia 

e Religião, sendo também desse ano um artigo com o título “Os problemas que se apresentam ao autor 

católico”. 

A bolsa de estudo que deu a Shusaku Endo a possibilidade de ir para Franca em 1950 foi-lhe concedida na 

qualidade de académico das letras de especialidade francófona, mas na verdade as questões prementes do 

autor eram mais do campo da filosofia e teologia. Somado a isso, o facto de ter feito a viagem de barco, do 

Japão para França, criou um contexto de drama pessoal que veio depois a servir de inspiração à viagem 

representada no livro “O Samurai”. O autor assumiu mesmo que as impressões e sensações dos tripulantes 

japoneses (O Samurai e os outros enviados) foram modeladas a partir da sua viagem de 1950. 



A forte presença do autor na sua escrita, o modo como se autobiografa ao longo das suas obras sem que 

contudo isso seja evidente ao leitor, terão contribuído para uma impressão geral de autenticidade na sua 

escrita. Mesmo ao trabalhar temas tão difíceis como a extrema violência e crueldade da guerra, o racismo e a 

vileza da qual os seres humanos são capazes, Shusaku atraiu a atenção dos críticos literários e, em 1954, 

recebeu o prestigiado prémio Akutagawa pelo seu livro Homem-Branco/ Homem-Amarelo* (que segue 

personagens ora francesas ora japonesas no contexto da 2ª G.M. e do catolicismo). 

*  Resumo desta obra, assim como de outras obras deste autor, podem ler-se no artigo “ God between the

lines” em  https://centro-documentazione.saveriani.org



Depois do prémio Akutagawa, a sua vida foi catapultada para a bonança: foi

contratado para escrever ensaios e artigos, tornou-se professor de literatura

numa Universidade em Tokyo, os seus rendimentos aumentaram e isso

permitiu-lhe suportar o crescimento da sua família (tinha casado no ano

anterior), e passou a dedicar-se inteiramente à escrita.

O seu prestígio como autor deu-lhe um lugar seguro na sociedade japonesa e

validou a sua escolha de temas. Os mesmos temas que iria aprofundar em

toda a sua obra.



O contexto histórico de “O Samurai” nas palavras do próprio autor (escritas como prefácio à edição de 1981):

“(No século XVIII) o Japão estava à beira de se ver envolvido no turbilhão complexo e perigoso da política 

internacional. As nações da europa – a Ingraterra e a Holanda protestantes, e Portugal e Espanha católicos –

esforçavam-se por alargar a sua influência à Ásia. (…) As batalhas não se limitavam apenas aos conflitos 

comerciais e políticos mas foram também ocasionadas por lutas religiosas entre Católicos e Protestantes.

Surpreendido no meio deste vórtice, o Japão teve consciência da necessidade de se proteger (…) Tokugawa

Ieyasu decidiu unificar o Japão. Ieyasu era um budista devoto e, convencido que os missionários eram a 

vanguarda para a conquista do Japão, proibiu gradualmente as suas atividades. 

Quase simultaneamente, o trabalho missionário no Japão, inicialmente limitado à Companhia de Jesus, tornou-

se extensivo aos Agostinhos, aos Dominicanos, aos Franciscanos e a várias outras ordens (…). O resultado foi 

um profundo desentendimento (…) quanto ao desempenho do trabalho missionário no Japão. ”



“ A tática de Ieyasu não se confinou à eliminação dos perigos internos. Como forma de tornar o Japão capaz 

de resistir à intromissão dos poderes europeus (…) o seu plano, que denotava uma enorme capacidade 

política, envolveu a participação de quatro samurais de categoria inferior – vassalos do damyo mais poderoso 

das províncias do nordeste do Japão - e de um ambicioso padre espanhol.”



O retrato de Hasekura em gravura na obra de Scipione Amati, “Historia del regno di Voxv del 

Giappone…” (Roma: Giacomo Mascardi, 1615). Hasekura é aqui apresentado com o seu 

nome completo de batismo (nome cristão).

Hasekura Tsunenaga era um membro da classe (casta) samurai, 

estando ao nível de um soldado e prestando serviço (clientela) ao 

Senhor Feudal / Damyo da região de Sendai: Date Masamune. 

A posição de Hasekura não lhe permitia falar na categoria de um 

Embaixador mas permitia-lhe representar o Senhor Masamune como 

se de um secretário pessoal se tratasse. 

Com esta estratégia o próprio Masamune não abandonava os seus 

territórios nem se comprometia demasiado junto do ascendente 

Senhor Tokugawa (se se inclinava para a posição antagónica do seu 

antecessor), o qual não via com bons olhos as relações diplomáticas 

com a Igreja Católica e os Estados Cristãos da Europa. 



Pintura a fresco representando a Embaixada de Hasekura na sua passagem por Roma, 

pintado por Agostini Tashi, na Sala dei Corazzieri, Palazzo del Quirinalle, Roma, c. 1615.

No primeiro plano está, à esquerda, Hasekura, e à direita o padre franciscano Luís Sotelo.  

A missão na qual Hasekura tomou parte ficou conhecida como Embaixada 

Keishou (iniciada em 1613) e foi a segunda Embaixada de Relações 

Internacionais do Japão no período pré-Moderno. Em 1582 tinha partido do 

Japão a embaixada Tenshou, organizada pelos Jesuítas a partir de Nagasaki 

e com rota através de Macau, India e Portugal (rota portuguesa). 

Apesar de ter pouco sucesso nos seus intentos originais, a segunda 

passagem dos enviados japoneses causou também uma impressão forte nas 

cortes europeias, tendo sido representada por vários artistas e descrita por 

vários escritores, bem como em cartas e notícias que circularam na época. 



O retrato mais famoso de Hasekura foi 

pintado por Claude Duret, que se 

encontrava numa viagem de estudo em 

Roma, em 1615, a partir do natural. 

Nesta pintura Hasekura posa com o seu 

traje formal e os atributos da sua 

classe. 

Ao fundo, à direita, uma janela abre 

para uma paisagem com um porto e um 

barco, indicando a longa distância por 

ele percorrida. 



O galeão “São João Batista”, no qual partem os enviados japoneses, foi na verdade o segundo barco japonês a 

partir do território com destino à Nova Espanha. Já no ano anterior, 1612, o mesmo padre Luís Sotelo tinha 

tentado uma missão semelhante, com apenas dois enviados, e que se iniciou antes de receber a autorização 

oficial do Shógun (pelo que talvez se possa inferir que não conhecia completamente as exigências da 

burocracia feudal japonesa). A missão foi interrompida pouco depois de partir e mesmo antes de deixar as 

águas japonesas. 

O segundo galeão, que recebeu o nome japonês Date Maru em honra de Date Masamune (“maru” sendo “navio 

grande” e um nome comum para os barcos em japonês), já foi construído sob supervisão direta do shogunato: o 

poder máximo do Japão. O inglês William Adams, que servia de conselheiro do Shógun e seu engenheiro 

pessoal no que diz respeito a assuntos náuticos, terá dado recomendações para a construção. O barco foi feito 

em apenas 45 dias e foi lançado a partir do porto de Tsukinoura a 15 de Setembro com um total de 180 pessoas 

a bordo. A contagem de tripulantes na documentação japonesa especifica que 40 deles eram “nanban-jin”, 

significando isso que eram portugueses ou espanhóis ou de algum modo súbditos desses reinos.





Estátua de Date Masamune no pátio 

do castelo de Sendai. 

O rosto do Daimyo apresenta os dois 

olhos, apesar deste senhor feudal ter 

sido conhecido por ter apenas um 

olho (o outro perdeu em combate). 



Date Masamune tinha concedido autorização para a ordem franciscana fazer trabalho missionário no seu 

território em 1611, e mesmo antes dessa data a região de Sendai já era visitada por missionários de várias 

ordens. O daimyo teria apreendido rapidamente a relação entre a presença de padres e missionários e a 

intensidade das relações comerciais com as nações europeias, principalmente Portugal e Espanha (que há 

data eram governadas pelo mesmo monarca). Por esse motivo, Date Massamune tinha o objetivo de criar um 

tratado de comércio diretamente com o Rei, trazendo à sua província os bens raros e preciosos que de outro 

modo apenas entravam no Japão pelo porto de Nagasaki ou pelos entrepostos comerciais japoneses das 

Filipinas. 

A agenda do lado japonês, marcadamente comercial, não correspondia à agenda do Padre Luís Sotelo, que 

ditou as suas memórias da viagem com a intensão de se apresentar como um representante oficial do próprio 

Date Masamune, candidato viável a Bispo do Japão e acompanhante dos “nobres” japoneses (quando na 

verdade não eram “nobres”, eram da classe samurai mais baixa). Nas suas memórias, Sotelo descreve que a 

Embaixada tinha como fim último o encontro com o Papa e o estabelecimento de uma grande porta para a 

cristianização do Japão a partir de Sendai. 



Leitura de excertos selecionados 



Espada Curta de modelo malaio e Kris do Ceilão, adquiridos nas Filipinas por Hasekura e oferecidos como 

presente a Date Masamune ao regressar ao Japão. Depósito do Museu de Sendai.  



Cruz, medalha com Pietá, e Rosários. Descobertos em 

1640 nas propriedades da família de Hasekura. Depósito 

do Museu de Sendai. 


