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RESUMO 

 

O presente trabalho busca investigar uma provável ponte entre o Oriente e o Ocidente, através 
de uma leitura analítica critica de três episódios selecionados do filme Sonhos (1990), de 
Akira Kurosawa. O estudo almejou identificar os traços orientais, os elementos que 
caracterizam a obra de Kurosawa nesta película, e suas prováveis contribuições para o cinema 
Ocidental. As técnicas de pesquisa utilizadas são o levantamento bibliográfico e a análise do 
conteúdo. Para dar conta desta proposta, foram abordados um breve histórico do cinema 
Ocidental e Oriental, bem como, alguns aspectos da estética, a trajetória do cineasta, e por 
fim, o estudo feito sobre as partes: Sol em meio a chuva, Corvos e Povoado dos moinhos. 
 
Palavras-chave: Cinema. Estética. Oriente. Arte.  

 

ABSTRACT 

 

This work seeks to investigate a probable bridge between the Orient and the Ocident through 
na analytic critical reading of threr selected episodes of the filme Dreams (1990), by Akira 
Kurosawa. The research intended to identify the origntal aspects, the elements which 
characterize Kurosawa’s work in this movie and its probable contribution to the occidental 
cinema. The research techniques  are bibliography study and the analysis of content. In order 
to reach this purpose, a brief historic of the Oriental and Occidental cinema was approached, 
as well as some esthetics aspects, the cinematographer trajectory, and to conclude, the study 
of the passages: Sunshine Through the Rain, Crows, Village of the Watermills. 
 
Keywords: Cinema. Esthetics. Orient. Art. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O profissional de publicidade se utiliza de inúmeras referências estéticas para 

desenvolver a comunicação de suas campanhas, estabelecendo relações entre os mais distintos 

assuntos e temáticas. Em constante busca por informações e links nos mais variados campos; 

ela tem o cinema como uma de suas fontes para a construção da comunicação.  

É constante a evolução das formas através dos gêneros cinematográficos, 

aprimoramento de técnicas, influências de diretores, culturas de povos e outras tantas mais. 

Assim, percebemos inseridos em nosso cotidiano tradições, costumes e traços de outras 

culturas, não só no dia a dia como no cinema ocidental e nas suas referências artísticas e 

estéticas. 

A estética por sua vez, tem papel fundamental na construção da comunicação e no 

aprimoramento do belo no cinema. Nesse propósito, poderíamos dizer que a estética do 

cinema oriental teria elementos que a distinguem da ocidental? 

Em muitos pontos o Ocidente e o Oriente se cruzam e partilham de idéias, 

informações, seja na forma de se comunicar, no modo de fazer cinema e até mesmo na 

estética. Esses dois pólos podem se interligar através de propostas entre autores, cantores, 

personalidades públicas, cineastas, dentre tantas outras formas e manifestações. 

Um desses grandes nomes da história cinematográfica mundial é o cineasta Akira 

Kurosawa. Responsável por levar o cinema japonês ao ocidente e o cinema ocidental para o 

Japão. Em sua longa carreira desenvolveu 30 obras, dentre elas Sonhos. 

O filme Sonhos se configura aqui como o nosso objeto de estudo nesse trabalho, o qual 

busca investigar através do recorte de três episódios selecionados. Tentaremos perceber quais 

elementos podem ser encontrados na estética do cinema de Kurosawa nos episódios Sol em 

meio a Chuva, Corvos e O Povoado dos Moinhos, que podem estabelecer a ponte entre o 

oriente e o ocidente e vice-versa. 

O Brasil é o país que têm a maior colônia japonesa no mundo ocidental. Em 2008 se 

comemora os cem anos da imigração japonesa no Brasil. Esse povo há muito vem trocando 

informações e mostrando a sua cultura e tradições a nós, despertando a curiosidade de muitos. 

Parte de uma premissa o interesse em desenvolver esse trabalho com intuito de investigar a 

estética por trás dos três episódios do filme Sonhos de Akira Kurosawa. 

Um dos maiores motivos para se escolher Kurosawa é exatamente por ser o cineasta 

que abriu as portas do ocidente para o cinema japonês. Não se poderia deixar de escolher 

Sonhos, obra que mostra claramente uma face do Japão sob a ótica de Kurosawa. 
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Já os três episódios são a impressão de Kurosawa sobre seu país. É aqui que buscamos 

investigar os elementos característicos da estética japonesa e da ocidental, os traços distintos 

do cineasta Kurosawa e as suas prováveis contribuições para o cinema ocidental. 

Os prováveis elementos que poderão se encontrar nesses três episódios de Sonhos 

servirão como referência na construção do processo da comunicação. Não só como forma de 

se trabalhar um filme, um VT comercial, mas também como provável referência às várias 

disciplinas que o acadêmico percorre na academia, como as teorias da comunicação, história 

da arte, teoria da imagem, oficina de criatividade, estética, produção publicitária em televisão 

e cinema, redação publicitária, e outras tantas as quais o futuro comunicólogo ou profissional 

de comunicação possa fazer relações e pontes nos mais variados campos do conhecimento. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 O objeto de estudo em questão exige um breve conhecimento sobre a história do 

cinema ocidental e oriental e de que forma ambas configuraram uma ponte de trocas 

cinematográficas, até chegarmos ao filme Sonhos. Mas antes é necessário um comentário 

sobre o que é cinema. Há anos esse questionamento é feito e sem respostas definitivas. 

Acreditamos que o cinema sendo uma arte e, como arte, está em constante construção e 

mutação, “[...] a grandeza do cinema está na sua diversidade. Não há só um caminho para o 

cinema, ele encerra em si todos os caminhos” (MERTEN, 2003, p. 7). 

 Os estudos e pesquisas feitos acerca desse assunto não cessarão, pois sempre teremos 

críticos que servem de base até hoje. Suas obras e textos servem para instigar a curiosidade de 

estudiosos no assunto, mostrando que nossa entrega e envolvimento com o cinema vai além 

do lazer, já que a tela nos transporta para uma realidade muitas vezes semelhante à nossa.  

 

2.1. O CINEMA OCIDENTAL  

 

 Várias invenções foram criadas e desenvolvidas antes do nascimento do cinema. 

Dentre elas, algumas contribuíram como a invenção da fotografia datada de 1839 e Thomas 

Alva Edison buscou dominar técnica de fotografia animada e, dois anos antes do surgimento 

do cinema propriamente dito, ele desenvolve um aparelho chamado cinetoscópio. Este 

equipamento permitia que somente uma pessoa por vez pudesse ver as imagens animadas 

projetadas na grande caixa. Com esse invento, descobriu-se que uma série de fotografias 

tiradas em seqüência e projetadas a certa velocidade criava uma ilusão ao olho humano de que 

havia movimento nas imagens. 

 Não demorou muito para que os irmãos Lumière aperfeiçoassem o invento de Edison. 

Dois anos depois do cinetoscópio, os franceses Auguste e Louis Lumière criavam o 

cinematógrafo, o qual permitia projetar as imagens para várias pessoas ao mesmo tempo. Foi 

em 28 de dezembro de 1895 no Salão Indien, localizado no subsolo do Grand Café, no 

Boulevard des Capucines, 14, às 21 horas em Paris que os irmãos Lumière fizeram a primeira 

exposição pública paga de sua invenção. Nascia oficialmente o cinema. Será que alguma “das 

33 pessoas que pagaram um franco cada uma, para assistir a essa primeira sessão de cinema 

no Grand Café se deram conta da mágica e fascinante maravilha que o cinema se tornaria a 

partir daquele dia em diante, a ponto de encantar platéias do ocidente ao oriente?”(MERTEN, 

2003, p.19). 
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 Dessa primeira exibição pública até hoje se passaram pouco mais de cem anos. O 

primeiro filme exibido pelos irmãos Lumière foi A chegada do trem na estação de Ciotat. Na 

época, tais imagens causaram um impacto nos espectadores que se assustaram ao ver o trem 

em movimento vindo em direção a eles. As primeiras filmagens feitas pelos Lumière 

“mostravam cenas familiares ou em suas fábricas. Pela primeira vez, o homem captava a 

realidade em movimento, sem interferência da mão humana” (ARAÚJO, 1995, p.31) 

 Mesmo com a movimentação e empolgação do público espectador os Lumière não 

tinham muita fé que sua investida fosse vingar. “Chegaram a dizer o cinema é uma invenção 

sem futuro” (ARAÚJO, 1995, p.10). Nesse mesmo tempo surge o francês Georges Méliès que 

vê nessa novidade uma forma de ampliar a sua arte de ilusionismo.  

 Méliès tem grande importância para a história do cinema, pois não só criou a 

trucagem1 mas também determinou a vocação do cinema como arte, além de fazer as 

primeiras histórias curtas de ficção. 

 
Os Lumière fizeram documentários, isto é, filmaram cenas da realidade natural. 
Méliès, como veremos, deu ao cinema uma nova dimensão: uma máquina capaz de 
criar sonhos, de transformar em realidade visível, partilhável pelos demais 
espectadores, as mais mirabolantes fantasias da mente humana (ARAÚJO, 1995, 
p.11). 

 

 Nesses primeiros passos o cinema advém de outra arte, o teatro, como principal fonte 

de inspiração. A câmera ficava parada em um único ponto filmando toda movimentação 

cênica, como se ela fosse os espectadores em um teatro. Com o passar do tempo, a câmera se 

movimenta e passa a acompanhar o deslocamento dos atores, a focalizar perto e longe, 

conforme a necessidade da cena dramática. Ainda nesse início o cinema era bem diferente da 

noção que temos hoje, pois as películas eram de curta duração, diferente das peças teatrais. 

 Vários gêneros vão surgindo como documentários, ficção científica, comédia, 

seriados, desenhos animados. Dentre estes gêneros os mais importantes são documentário, 

comédia e faroeste; “[...] nele, além de se abordar um momento importante da história dos 

Estados Unidos, a idéia de movimento já estava implícita (trens em movimento, cavalgadas, 

etc.)” (ARAÚJO, 1995, p.34). Temos em 1903 p primeiro faroeste O grande assalto ao trem, 

realizado por Edwin S. Porter. 

 As evoluções foram se seguindo e outros nomes de importância foram surgindo, como 

David W. Griffith, cineasta americano que desejava contar histórias com seu cinema e, para 

                                                 
1 Trucagem: “toda manipulação na produção de um filme que acaba mostrando na tela alguma coisa que não 
existiu na realidade” (AUMONT, 2003, p. 293). 
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isso, precisava dominar a linguagem e até propor coisas novas aos espectadores. Foi ele um 

dos principais responsáveis pela grande revolução que o cinema obteve com o 

estabelecimento padrão da narrativa, a inserção de flashbacks2, uso do travelling3, plano 

americano4, desenvolvimento do princípio da montagem paralela, que foi a sua principal 

contribuição, distinguindo o pouco do teatro que ligava o cinema, entre outras inúmeras 

inovações técnicas.  

Griffith realizou seu primeiro filme em 1908 e em 1910 o cinema começa a se 

desenvolver em Hollywood. Em 1915 Griffith concebeu a sua obra prima, O Nascimento de 

uma Nação, película esta que juntou todas as suas inovações técnicas e assim, inaugurou o 

que hoje chamamos de linguagem cinematográfica. Tais contribuições “confirmam o quanto o 

diretor estava à frente de sua época” (MERTEN, 2003, P. 29). Fora essa enorme evolução 

técnica, tratava-se de um longa-metragem, já que na época os filmes eram de curta duração e 

sempre com a câmera estática. “Planos (trechos filmados) curtos, de dez ou vinte segundos, 

alternância de cenas, tensão dramática devida ao uso da câmera e da luz, ações concebidas 

para serem filmadas (e não representadas em um palco). Tudo isso era uma novidade 

calorosa, envolvente e absoluta” (ARAÚJO, 1995, p. 41).  

 Os anos 10 se seguiram com o aprimoramento dessas novas técnicas. Esse período 

também é marcado pelo primeiro grande comediante, o francês Max Linder que influenciou 

dois outros grandes nomes nesse gênero Charlie Chaplin e Buster Keaton. 

 
A comédia deve essa maturidade precoce em boa parte ao burlesco – teatro popular 
de variedade. Os comediantes, em geral exímios na arte da mímica, se transferiram 
par o cinema com a finalidade: perdiam a fala, mas em troca ganharam o espaço do 
cinema para se expressar (ARAÚJO, 1995, p. 44). 
 

 A técnica de montagem de Griffith é fundamental para o desenvolvimento do cinema 

nos anos 10 e década de 20. A montagem possibilitou uma grande dinâmica que compensou a 

falta de som, já que o cinema ainda era mudo. 
 
Muitas coisas aconteceram nos primeiros anos do cinema. A França – centro cultural 
da Europa, na época – procurou aproximá-la das demais atividades intelectuais do 

                                                 
2 Flashback: “[...] é possível, em particular, em um filme narrativo, fazer suceder a uma seqüência outra 
seqüência que relata acontecimentos anteriores; dir-se-á, então, que se “volta atrás” (no tempo)” (AUMONT, 
2003, 131).  
 
3 Travelling: “A câmera desloca-se sobre um carinho de rodas ou na mão do cameraman” (ARAÚJO, 1995, p. 
39). 
 
4 Plano americano: (PA) “O personagem é mostrado do joelho para cima, tendo sua origem nos westerms 
americanos, com a função de mostrar a cartucheira do revólver na cintura.” (RODRIGUES, 2007, p. 29). 
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século XX. O espanhol Luis Buñuel faria ali o primeiro filme surrealista, em 1928 
(Um cão andaluz). Louis Delluc e Germaine Dulac comandavam a corrente de 
avant-garde5 (vanguarda); Abel Gance dedicava-se a experiências com grandes 
espetáculos (como em Napoleão, em que usou três telas ao mesmo tempo) 
(ARAÚJO, 1995, p. 46). 

  

  Após a primeira guerra mundial se desenvolve na Alemanha o expressionismo alemão 

que irá influenciar o cinema da década de 30 no EUA. O gabinete do Dr. Calligari (1919) de, 

Robert Wiene é o primeiro expoente dessa tendência, mas o grande nome dessa escola é Fritz 

Lang, dentre suas obras podemos citar M. o vampiro de Düsseldorf. O expressionismo 

buscava mostrar nas películas, principalmente as alemãs o pessimismo vivido na guerra, o 

conflito interior que o homem travava entre o bem e o mal. 

 
Também em outros países o cinema se desenvolve de maneira acelerada ao longo 
dos anos 20, e podemos notar a presença de cineastas importantes na Escandinávia 
(Victor Sjoström, Mauritz Stiller, Carl T. Dreyer), o surgimento de uma escola de 
documentaristas na Inglaterra (em que um dos expoentes foi o brasileiro Alberto 
Cavalcanti), os primeiros grandes diretores brasileiros (Humberto Mauro, Mário 
Peixoto) e japoneses (Kenji Mizoguchi). (ARAÚJO, 1995, p. 48). 
 

 Não poderíamos deixar de mencionar outro grande nome que contribui de uma forma 

peculiar ao cinema mundial. O discípulo de Griffith, Sergei Eisenstein, diretor do filme O 

encouraçado Potemkin (1925). Seguindo a técnica de montagem do seu mestre, Eisenstein 

propõe um novo caminho para a montagem, com o objetivo de mexer com a razão do seu 

espectador, fazendo-o com que aderisse ao filme. “Enquanto Griffith procurava envolver o 

espectador emocionalmente, pela continuidade da narrativa, Eisenstein enfatizava o papel da 

razão: a emoção era um meio para o espectador compreender mais amplamente a realidade 

que o circundava” (ARAÚJO, 1995, p. 50). 

 Com o nascimento de Hollywood em 1915, Carl Maemmle instala o grande estúdio da 

Universal, e logo surgem o star system6, com as grandes estrelas responsáveis por carregar o 

nome do filme. Cada estúdio tinha o (os) seus star system, o lucro que cada filme produzia 

ficava inteiramente ao estúdio o qual pertencia essa estrela. Além dos atores também tinham 

diretores que se consideravam estrelas. 

                                                 
5 Avant-garde: “Escola animada na França, nos anos 20, por Luis Delluc e Germaine Deluc. O objetivo era 
libertar a imagem da influência da literatura, buscando um “cinema puro”. Se não chegaram a influenciar 
diretamente, suas experiências estão de certo modo conectadas às de Abel Gance (na grande produção), Luis 
Buñuel (surrealismo)” (ARAÚJO, 1995, p. 93). 
 
6 Star system: “[...] atração principal, supostamente irresistível, do filme em que ela aparece [...]” (AUMONT, 
2003, p. 278). Essa estrela é responsável por levar as grandes bilheterias do cinema e gerar os gigantescos lucros 
aos estúdios que detinham o poder sobre sua estrela principal.  
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 Outra grande revolução acontece em Hollywood. Irving Thalberg é o grande 

responsável por introduzir a linha de montagem industrial, quando define a função do 

produtor, o qual passa a conceber “um projeto, designava o roteirista que desenvolveria a 

história, escolhia o diretor e determinava os atores e técnicos que julgavam ideais para aquele 

filme” (ARAÚJO, 1995, p. 54). 

 A evolução do cinema segue com inúmeras produções e Hollywood já distribuía seus 

filmes ao mundo todo. No final da década de 20 o cinema mudo já não despertava tanta 

atenção como antes, pois tinham concorrentes como o rádio e o automóvel nessa época. 

O estúdio Warner Bros. sofria sérios problemas financeiros e resolve arriscar numa 

investida que marca profundamente a história do cinema mundial. “No dia 6 de outubro de 

1927, apresenta o primeiro filme falado na Broadway, The Jazz Singer, com Al Jolson. O 

imediato sucesso da película assinalou o fim de uma era” (KNIGHT, 1970, p. 127). 

 Se antes o público se deslumbrava com as cenas, agora se encanta com cada som, 

música e vozes dos seus atores preferidos. Surgem os técnicos de som que passam a 

coordenar as posições dos atores e das câmeras, escondendo microfones e cuidando da 

qualidade do som.  

 
Roteiristas que haviam se preparado para pensar em termos de imagens cederam 
lugar a dramaturgos que pensavam em termos de diálogos. Diretores tradicionais 
foram substituídos por colegas de palco nova-iorquino ou auxiliados por diretores de 
diálogos especiais. Numerosos astros populares - especialmente os europeus – 
ficaram sùbitamente desempregados, enquanto os palcos da Broadway eram 
novamente esvaziados para substituir atores cujos sotaques estrangeiros, dicção 
falha, ou vozes desagradáveis os temperamentais microfones rejeitavam (KNIGHT, 
1970, p. 134). 

 

 Não só chega o som, como a cor também chega. A Warners segue apostando alto e 

“superou a todos com On With the Show (1929). Não apenas era todo falado, todo cantado, e 

todo dançado – mas também 100% colorido” (KNIGHT, 1970, p. 135). 

 A década de 30 é marcada pelo amadurecimento de obras de grandes cineastas em 

especial nos EUA. Já nos anos 40 grandes mudanças acontecem, as quais marcam a forma 

como a narrativa se dava. Surge Orson Welles com o seu Cidadão Kane (1941), o qual altera 

a ordem cronológica de sua narrativa. Além, dessa inovação Welles introduz “[...] o uso 

sistemático da profundidade de campo (em que toda a tela permanece em foco, igualmente), 

planos muito mais longos do que o habitual, posições de câmera inusitadas (a plongée7 e a 

                                                 
7 Plongée: “A câmera vê o acontecimento de cima para baixo” (ARAÚJO, 1995, p. 38).  
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contra-plongée8 são usadas correntemente), a interferência da voz narrando certas situações 

(herança radiofônica de Welles)” (ARAÚJO, 1995, p. 72).  

 Em 1944 o filme Roma cidade aberta de Roberto Rossellini inaugura a escola do neo-

realismo, se opondo ao realismo. O neo-realismo se desenvolveu na Itália devastada pela 

guerra. E nesse momento social e a falta de condições de conceber produções caras, que 

Rossellini propõe o uso de espaços abertos, pessoas comuns para atuarem, sem muita 

produção, se utilizando das coisas como elas se dispõem. Diferente do realismo que se 

utilizava de estúdios, com produções caras e atores profissionais. “O neo-realismo influenciou 

toda a produção européia, e mesmo mundial, ao longo de muitos anos. O Cinema Novo 

brasileiro, por exemplo, apóia-se em idéias do neo-realismo” (ARAÚJO, 1995, p. 74). 

 Os diretores que seguem surgindo e produzindo já se apóiam nas técnicas 

desenvolvidas pelos seus antecessores. Até 1940 o cinema se constituiu como arte, posterior a 

isto “passou a ser discutido, contestado, modificado” (ARAÚJO, 1995, p. 81). 

 Outra questão que se observa além desse estabelecimento como arte para o cinema é 

que antes, Hollywood conseguia construir um país inteiro se fosse preciso em um estúdio, 

mas depois da segunda guerra mundial, muitos soldados haviam retornando dos mais variados 

pontos da Europa, e conheciam ao vivo estes espaços, assim, não era mais possível tentar 

ludibriar o espectador com imitações de cidades ou países em estúdios.  

 Estes são os primeiros indícios da era moderna que é marcada por uma série de 

características como a saída dos estúdios para o registro mais próximo do real, a narrativa 

não-linear, a preocupação com as questões da vida popular, entre outras características. Ao 

longo da década que se segue, a de 50 assinala uma evolução tecnológica e fortalece a 

modernidade. “Os negativos tornam-se mais sensíveis, exigindo o uso de menos 

equipamentos de luz. Surgem câmeras e refletores mais leves, que permitem maior agilidade 

da filmagem, sem comprometer a qualidade do resultado” (ARAÚJO, 1995, p. 82). 

 Todas essas mudanças que consolidaram os anos de 40 e se confirmaram na década de 

50 com os desenvolvimentos tecnológicos leva-nos a outro pulo no tempo da história 

cinematográfica, o final dos anos 50 e início dos 60 quando surge o movimento da Nouvelle9 

Vague francesa, liderados pelos cineastas Jean-Luc Godard e François Truffaut. Ambos os 

diretores apresentam “[...] um cinema fundamentado em experiências pessoais, valorizando a 

                                                 
8 Contra-plongée: “O inverso de plongée. A cena é mostrada de baixo para cima” (ARAÚJO, 1995, p. 38).  
 
9 Nouvelle vague: “movimento surgido na França no fim dos anos 50, em reação ao cinema psicológico francês. 
Buscava filmar histórias simples [...], uma produção ágil, se possível barata” (ARAÚJO, 1995, p. 93). 
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simplicidade e aspectos da vida cotidiana em lugar dos grandes dramas psicológicos que 

caracterizavam boa parte do cinema francês” (ARAÚJO, 1995, p. 83). 

 Ainda nos anos 50 o mundo conhece o surgimento de um novo invento: a televisão. 

Essa alterou muitas questões de como o cinema é conduzido até então. A TV, como é 

conhecida, era um equipamento caro e consumida por pessoas que tinham um poder 

financeiro elevado nos seus primórdios. Com seu surgimento muitas películas que 

apresentavam cenas da atualidade perdem o valor de ser produzidas, já que os acontecimentos 

podiam ser mostrados ao vivo pela TV. Agora o cinema não era mais a única diversão das 

massas, pois a TV passa a ser adquirida pela maioria que tem nela outra fonte de lazer.  

 
Isso não significa que o cinema não tenha mais nada a nos mostrar sobre fatos 
atuais. Com ele pudemos conhecer, nos últimos anos, os costumes da China. 
Pudemos saber como os habitantes dos antigos países socialistas vivem a transição 
para a economia de mercado. Há inúmeros aspectos da vida que o cinema – 
justamente por ter um tempo de elaboração maior – capta com mais desenvoltura do 
que a televisão (ARAÚJO, 1995, p. 88). 
 

 O cinema segue se adaptando e se desenvolvendo ao longo dos anos 70. Nos 80 surge 

outro invento, o vídeo que possibilitava o espectador ver seus filmes preferidos a hora que 

quiser repetir, parar, pular cenas, voltar e mesmo gravar películas que eram exibidas na TV. 

Mesmo com todas essas vantagens sugeridas pela televisão e as possibilidades do vídeo, a 

qualidade não era a mesma que a vista nos cinemas. Posterior surge a TV a cabo, e o DVD, 

mas, até a concepção do filme Sonhos estas tecnologias não existiam, exceto o vídeo. “Esta é 

a dinâmica da arte: alimenta-se do passado, daquilo que já foi feito e, ao mesmo tempo, 

defronta-se com os problemas do presente, com novas questões. É por esse esforço de criação 

que as artes servem à necessidade de conhecimento dos povos” (ARAÚJO, 1995, p. 88). 

  
 

 

  



 17

2.2 O CINEMA ORIENTAL  

 

 Já nas primeiras oportunidades de contato com o ocidente, dada na abertura do Japão 

em 1868, o povo japonês se mostrou curioso para com as artes visuais e cênicas dos 

ocidentais. Dentre elas o cinema, que logo um ano após seu nascimento chega ao Japão em 

1896. O cinema estréia em Kobe com o Cinescópio Edison, que logo é substituído pelo 

Cinematógrafo Lumière e Vitascópio Edison. “A introdução do cinematógrafo deve-se a 

Katsutaro Inabata, um dos tantos exploradores da cultura ocidental, na época empresário 

têxtil.” (NOVIELLI, 2007, p.19). 

 Juntamente com o equipamento de cinematógrafo era previsto pelos Lumière um 

operador responsável por mostrar o seu funcionamento e que também captasse imagens da 

vida local daquele povo para mostrar ao público ocidental. O responsável pelas primeiras 

filmagens da vida japonesa foi François-Constant Girel que, em suas primeiras captações, 

filmou “[...] danças, performances teatrais mais tradicionais, momentos da vida cotidiana e de 

reuniões coletivas, como em refeições em família, uma ponte em Kioto, uma rua em Tóquio, 

procissão xintoísta e colheita do arroz” (NOVIELLI, 2007, p.19). 

Dentre os principais destaques no princípio da história do cinema japonês é importante 

lembrar as duas primeiras companhias produtoras, a Yakota, de Einosuke Yakota e a 

Yoshizawa, de Ken’ichi Kawaura. Esses senhores foram responsáveis pela compra de 

equipamentos e o rápido desenvolvimento de aparatos cinematográficos, como salas fixas e 

estúdios. O fascínio dos orientais pelo cinema era tanto, que “1902 a Yoshizawa abriu uma 

sucursal em Londres, e em 1904 Kawaura apresentou alguns filmes na Exposição de St. 

Louis” (NOVIELLI, 2007, p. 20). 

 As primeiras projeções foram feitas nos teatros já conhecidos pelo público na época, 

como o Kabukiza, o Kinkikan e o Engiza10, até 1903. As pausas técnicas que tinham entre um 

filme e outro era preenchidas pelas narrações e comentários do benshi (ou katsuben)11, os 

quais já eram tradicionalmente conhecidas do público por suas narrações no teatro japonês. 

Esta ”[...] figura se tornaria fundamental para o desenvolvimento da cinematografia japonesa” 

(NOVIELLI, 2007, p.20). Os benshi eram acompanhados de uma orquestra composta tanto de 

instrumentos orientais, como ocidentais. Eram responsáveis por dar voz aos vários 

                                                 
10 Kabukiza, Kinkikan e Engiza: são teatros no Japão, os quais a autota NOVIELLI não identificou a cidade no 
seu livro. 
 
11 Katsuben é aquele que comenta quase sempre representado por homens, já que as raras mulheres katsuben 
comentavam filmes mais curto e de caráter sentimental. 
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personagens, explicar a trama antes da projeção, conquistar a simpatia do público, além de 

explicações de como funcionavam as técnicas cinematográficas e as projeções. 

 Era tão popular o uso do benshi que se tornaram o principal atrativo do cinema. 

Alguns deles eram mais famosos que os próprios atores, tanto que tinham seus nomes escritos 

com letras garrafais acima dos títulos dos filmes.  

 A introdução de novas técnicas era rejeitada pelos benshi, pois estes queriam preservar 

a tradição de serem os narradores, assim como, os cineastas ignoravam as inovações como 

flashback e montagem, pois estavam contentes com as narrações dos benshi.  Esta forma de 

deixar de expor o cinema “está ligada ao antigo costume japonês de preferir espetáculos 

baseados numa trama conhecida e encenados por intérpretes diferentes para dispersar a 

ansiedade causada pela incógnita no decorrer da história” (NOVIELLI, 2007, p. 21). A 

popularidade dos benshi era tanta que se prolongou até a chegada do som que foi tardia, 

justamente por suas oposições. 

O primeiro filme japonês é de 1899, no geral as filmagens eram de cenas do cotidiano, 

de ruas conhecidas, produzidas pela casa fotográfica Konishi e o Shiro Asano. Nesse mesmo 

ano Asano ousou utilizar da ficção, saindo das simples filmagens do dia a dia. Ele realizou o 

filme A Prisão do ladrão rápido como o relâmpago (Inazuma goto hobaku) e “[...] tornou-se 

o primeiro exemplo de ficção da história do cinema japonês” (NOVIELLI, 2007, p. 21). 

 Na intenção de promover a diversificação nasce uma nova companhia M. Pathé de 

Shokichi Umeya, responsável por experimentações. Ele tentou sonorizar os filmes e 

encontrou a oposição dos benshi. Mesmo com tais oposições obteve sucesso e merecem 

destaque as suas inovações como inserção de legendas em japonês, uso de narrativas como 

flashback, mas principalmente por elevar o cinema japonês como arte autônoma.  

 Até então o cinema japonês não tinha um grande nome na direção de filmes e a partir 

de 1908 as produções passam a ter uma conotação comercial definida, pelas mãos de Shozo 

Makino “considerado o pai do cinema japonês” (NOVIELLI, 2007, p. 25). Além de Makino, 

no final da Primeira Guerra Mundial o cinema japonês deu um grande passo, já que precisava 

suprir a carência de filmes europeus que estavam sofrendo bloqueios, permitindo o livre fluxo 

de filmes americanos. A verdadeira enxurrada do cinema norte-americano trouxe consigo 

novas técnicas e elevados padrões de narrativas sofridos ao longo da evolução do cinema 

mudo ocidental, além disso, “[...] ofereciam uma idéia de realismo ainda ignorado pelo 

cinema japonês” (NOVIELLI, 2007, p. 28). 

 A reformulação do novo cinema nipônico se deve ao primeiro e verdadeiro teórico do 

cinema japonês Norimasa Kaeriyama, fundador da Film Record, primeira revista japonesa 
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“[...] que considerava o cinema mais um meio artístico que puro artifício técnico” 

(NOVIELLI, 2007, p. 29). Em função de comentários e críticas claras de que o cinema 

nipônico precisava de renovação, a produtora Nikkatsu de Mukojima dirigida pelo também 

diretor Eizo Tanaka desde cedo tentou por muito tempo convencer produtores das companhias 

a promover inovações, mas sempre sem sucesso. Em 1917 Tanaka conseguiu realizar O 

cadáver vivente (Ikeru shikabane), extraído de um romance de Tolstoi. O sucesso desse filme 

foi tanto que deu fim a uma era. Tanaka além de diretor era autor de roteiros para filmes de 

outros diretores, entre eles Yutaka Abe e Kenji Mizoguchi. 

 No começo da terceira década do século o cinema japonês tinha sua primeira e 

determinante transformação.  

 
Nascido de uma base preexistente de códigos e modos de representação próprios do 
teatro e da narrativa tradicional, começava a apropriar-se deles e a constituir-se 
como arte autônoma e freqüentemente em posição privilegiada. A produção interna 
adequava-se ao estilo das inúmeras obras estrangeiras que circulavam no Japão, 
grandes sucessos que haviam deixado marcas profundas, como vários filmes de ação 
americanos, os italianos Cabiria e Quo vadis?, o primeiro de Chaplin e sobretudo 
Intolerância,  de Griffith, que atraíra um público predominantemente intelectual. 
Nesse caminho, como o demonstrava também a prioridade crescente atribuída ao 
papel do cineasta (NOVIELLI, 2007, p. 31). 
 

 Somente na década de 30 o Japão resolve avançar na conquista pelo mercado oriental, 

pois nessa altura seu cinema já era considerado digno de alguns méritos. Em função das 

inúmeras guerras que travou conseguiu expandir ainda mais seus filmes, pois inúmeras 

regiões orientais eram até então dominadas pelos estúdios americanos. Em paralelo a esse 

novo domínio que se concretiza, os estúdios nipônicos começam a produzir filmes que 

incentivam a lealdade e o orgulho pelas conquistas de inúmeras lutas, como China e 

Manchúria e choques fronteiriços com a União Soviética, que rendem inúmeras películas. 

Além, dessas temáticas de entusiasmo pelas conquistas também temos a não menos 

importante contribuição do gênero jidaigeki12 que primava pelo orgulho do poder e das 

tradições. 

 Durante essa turbulenta década inúmeros desses filmes foram censurados pelas forças 

militares, fator esse que impediu inúmeras películas de chegarem às telas. “Uma das raras 

exceções foi Kimiko (1936) [...] e que foi exibido de forma limitada nos Estados Unidos” 

(KNIGHT, 1970, p. 213). 

 Com o término da Segunda Grande Guerra Mundial é deixado um pouco de lado essas 

temáticas do orgulho pelas conquistas e jidaigeki até então abordadas pelos cineastas 
                                                 
12 Jidaigeki – filmes de época onde a intenção é intensificar nos japoneses a consciência do passado cultural e 
histórico. 
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japoneses, os quais passam a se dedicar a temas das condições sociais, e da paisagem 

contemporânea. Nesse momento é varrida a velha ordem e restam as marcas da devastação de 

duas explosões atômicas que devastaram duas cidades e que passam a ter total atenção. Esse 

período de guerra proporcionou o desenvolvimento das habilidades técnicas de produção no 

cinema nipônico, que até o momento estava produzindo películas para o governo. 

 A década de 50 é considerada de ouro para a cinematografia japonesa, pois é nela que 

o cinema atinge o máximo do seu esplendor artístico e de conteúdo comercial. “Favorecido 

também pelo enorme número de filmes estrangeiros chegados ao mercado, o número de salas 

aumentou vertiginosamente e a atividade se tornou rapidamente muito rentável” (NOVIELLI, 

2007, p.140) 

 Dessa forma o cinema nipônico não passou mais despercebido dos olhos do ocidente, 

em especial o dos norte-americanos. 

 
A maioria dos americanos se obrigou a julgar a indústria cinematográfica japonesa a 
partir de aproximadamente meia dúzia de filmes distribuídos, na estréia de 
Rashomon. Constitui, naturalmente, sério erro crítico tentar generalizar com base em 
meia dúzia de filmes. Mas quando esse punhado inclui obras-primas radicalmente 
novas como o Rashomon (1951), Ugetsu (1953), Gate of Hell (1954), The 
Magnificent Seven (1954) e The Golden Demon (1955), pode-se seguramente 
concluir que constituem produto de uma indústria já amadurecida, possuidora de um 
núcleo próprio de diretores de extraordinária liberdade de ação e criatividade 
(KNIGHT, 1970, p. 214). 

 

 Nesse momento os filmes ocidentais haviam adquirido um patamar de 

aperfeiçoamento técnico e, por outro lado, as películas japonesas seguiram nos caminhos 

psicológicos e estéticos. Ainda nesse período temos um marco, o filme Gates of Hell que foi o 

primeiro filme japonês colorido. Esse filme impulsionou e gerou entusiasmo nos técnicos 

japoneses que passaram três anos em Hollywood aprendendo sobre a tecnologia da cor. Esse 

novo conhecimento foi refinado e agregado à tradição da arte nipônica. ”Indubitavelmente, os 

filmes nipônicos tornar-se-ão importante influência no refinamento do futuro emprego da cor 

no cinema” (KNIGHT, 1970, p.216). 

 Os japoneses se renderam de tal forma a sétima arte, que foi inevitável a expansão 

interna com o crescente número de adoradores do cinema. As grandes empresas 

desenvolveram táticas de organização e “projeção bastante intensos, renovando rapidamente 

os títulos em cartaz e recorrendo ao estratagema da programação dupla” (NOVIELLI, 2007, 

p. 142). 

 Já era fato que os japoneses tinham o seu olhar voltado para o ocidente, pois algumas 

produções foram desenvolvidas especialmente para vender prestígio, exotismo e beleza 
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pictórica para as platéias européias e americanas que apreciavam o cinema de arte. “Agora 

que a aceitação é um fato, pode-se alimentar a esperança de que os trabalhos dos mesmos 

diretores no campo do drama social japonês contemporâneo sejam também brevemente 

distribuídos aqui” (KINIGHT, 1970, p, 216). 

 

2.2.1 As Relações com o Ocidente 

 

 Começam a aparecer a partir de 1946 os primeiros filmes estrangeiros depois de terem 

sidos boicotados pelo poder militar. Nesse mesmo ano, em novembro é fundada a Centoraru 

Eigasha (Central Motion Picture Exchange) uma associação entre as nove produtoras 

americanas13. O objetivo da Centoraru Eigasha era distribuir filmes americanos previamente 

selecionados para reeducar a democraticamente. ”Entre os títulos apresentados em 1946, 

encontramos exemplos como Madame Curie (1944, de Mervyn Leroy), Casablanca (1942, de 

Michael Curtiz), Anjo (1937, de Ernst Lubitsch)” (NOVIELLI, 2007, p. 145). 

 Depois de um ano exibindo suas películas e as estrangeiras produzidas por 

americanos, o mercado japonês permite a entrada de filmes estrangeiros produzidos na 

Europa. “Primeiro a Inglaterra, depois a França, alguns raros exemplos da Rússia e, por fim, 

chegou o forte impacto do cinema neo-realista italiano” (NOVIELLI, 2007, p. 145). As forças 

de ocupação condenaram muitos desses filmes estrangeiros, impedindo sua exibição por 

terem muitas referências ideológicas de esquerda, a fim de evitar que desestabilizasem o 

poder. Mas é justamente graças à Itália que o cinema japonês conquistou o Leão de Ouro com 

Rashomon (1951, de Kurosawa). 

 
A vitória do filme desencadeou sentimentos contrastantes: por um lado representava 
a vitória de todo um país, uma boa injeção de confiança para um povo destruído e 
um ótimo cartão de visitas para apresentar-se ao mundo; por outro, expôs o 
problema de ter oferecido uma imagem exótica da própria cultura, dando uma 
piscadela para o Ocidente (NOVIELLI, 2007, p. 147). 
 

 O cinema japonês conseguiu se internacionalizar graças à Itália que “descobriu” os 

filmes nipônicos conferindo a premiação do Leão de Ouro em Veneza para Rashomon, de 

Kurosawa. A conquista desse prêmio estimulou ainda mais os autores, que passaram a 

desenvolver mais temáticas e estilos novos, tornando a cinematografia nipônica mais 

competitiva em relação às estrangeiras. “Também graças as suas relações com o exterior, o 

                                                 
13 “Paramount, MGM, Warner, Universal, RKO, Columbia, 20th Century Fox, United Artists e Republic. Cf. 
Jun’ichiro Tanaka, Nihon eiga no hattatsu, vol. III, Tóquio, Chuokoronsha, 1976, p. 273-274” (NOVIELLI, 
2007, p. 145). 
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Japão pôde avaliar as próprias potencialidades e alcançar resultados elevados” (NOVIELLI, 

2007, p. 147). 
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2.3 A ESTÉTICA   

 

Para que se compreenda com maior clareza a intenção deste trabalho, é fundamental 

que tomemos contato com a estética japonesa e sua expressão na arte. Kurosawa era um 

pintor e nosso entendimento é de que seus filmes carregam muito dessa alma de artista. “Eu 

planejava me tornar um pintor, então estudei pintura. Mas a certa altura vi que eu não poderia 

expressar certas coisas só com a pintura. E também eu achava que não tinha tanto talento 

como pintor e é quase impossível ganhar a vida pintando.” (KUROSAWA, 1993, extras de Os 

Sete Samurais) 

Segundo Rivière (1979) a compreensão da estética de cada povo permite entender 

melhor a alma, os costumes, o modo de vida e suas manifestações artísticas. Dessa forma, um 

dos pontos fundamentais para esse entendimento está nas fontes religiosas e crenças do povo 

japonês. “Como todas as artes das culturas asiáticas, os fundamentos da estética japonesa 

apóiam-se no elemento sagrado, no contato com mundos supra-humanos, na comunhão com 

as tênues esferas.” (RIVIÈRE, 1979, p. 99). 

O culto ao xinto14 crê na existência múltipla de forças invisíveis, deuses locais, gênios 

protetores, que se encontra em praticamente tudo: em cada planta, pedra, alimento, objeto, 

enfim tudo o que rodeia a vida do povo nipônico. Essa força invisível é chamada de Kami15. O 

xinto é o responsável por ensinar o caminho, a fórmula que se deve seguir para se encontrar a 

inspiração, a harmonia com a natureza para compor as obras de artes. “Estes conceitos 

fundamentais dominam toda a estética do Japão. Esta profunda e inimitável harmonia com a 

Natureza, esta evocação com os deuses e dos gênios que formam a substância das coisas, esta 

busca do sagrado através do ritmo das formas e das cores são os aspectos xinto da estética 

japonesa.” (RIVIÈRE, 1979, p. 103). 

É com o pensamento focado no religioso que o povo nipônico trabalha as suas 

expressões artísticas, logo, a simplicidade domina a estética japonesa. As outras 

características são linhas simplificadas, a perseguição constante pelas formas naturais, as 

quais remetem à inspiração dos kami. “Outro elemento importante da estética japonesa é a 

                                                 
14 Xinto: forma reduzida de tratar a religião oficial japonesa, o xintoísmo. 
 
15 Kami: são forças da vida, que se apresentam sob a aparência insensível, rígida e dura da matéria, estão 
presentes no fogo do lar, nas jarras, em todos os objetos domésticos. Os kami velam todos os movimentos dos 
vivos. 
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importância do vazio, da solidão, sabi16, em volta do objeto apresentado, a gravidade e a 

circunstância do espaço que o rodeia. As pinturas zen17 são notáveis sob este ponto de vista; 

três quartos do quadro estão vazios e, contudo, o conjunto resulta de uma grande riqueza 

invocadora.” (RIVIÈRE, 1979, p. 107). Essa aproximação com a natureza, das formas 

simples, do estado de inacabado é a prova de que o objeto está vivo, cheio de possibilidades 

iluminadas pelos kami. 

A revolução política e social no Japão acompanhou o período Meiji (1868 – 1912), a 

qual teve uma repercussão decisiva na arte e na estética. Graças essa transformação política o 

país abriu-se para o Ocidente, e isto despertou o entusiasmo do artista nipônico que buscou 

com afinco conhecer a estética e a arte européia e americana. Muitos artistas japoneses 

começaram a imitar as obras do ocidente, e mesmo deslumbrados com tanta beleza e 

tamanhas diferenças estéticas e artísticas o artista nipônico deu-se conta da qualidade 

incomparável das suas obras.  

Tínhamos duas grandes vertentes artísticas no Japão: uma corrente ocidentalizada, 

inspirada nos movimentos europeus e a outra oriental tradicional fiel à estética japonesa. 

Segundo Rivière (1979), essas diversas vanguardas européias se manifestaram em alguns 

artistas japoneses: o impressionismo em Kuroda Seiki; o fauvismo, em Takamura Kotano; 

Matisse, em Yasui Sotaro; Renoir, em Umehara Ryuzaburo e a pintura abstrata em Okada. 

Estas influências não foram somente em pessoas envolvidas com as artes da pintura, mas 

também em cineastas como é o caso de Kurosawa. “O final do impressionismo estava na 

moda naquela época. Então deve ter sido a minha maior influência.” (KUROSAWA, 1993, 

extras de Os Sete Samurais). 

 
O artista japonês pode utilizar todas as técnicas revolucionárias ocidentais, desde o 
surrealismo até a colagem ou à pintura abstrata, mas haverá sempre alguma coisa de 
japonês na sua obra, uma certa elegância, um equilíbrio especial, um ritmo natural 
que atraem os peritos. (RIVIÈRE, 1979, p. 129). 

 

A partir desta breve explanação das artes japonesas, podemos dizer que estas são o 

reflexo de sua sociedade, que através de cada expressão artística é possível se constituir uma 

linguagem nova.  No caso de nosso objeto de estudo temos o cinema que conseguiu, já nos 

                                                 
16 Sabi: significa “solidão”. No zen, apresenta o conceito de desligamento do mundo e dos fenômenos para um 
estado de “nada”. 
 
17 Zen: esta palavra é a transformação fonética do termo ch’an, que por sua vez é a tradução chinesa de dhyāna, 
expressão hindu que significa meditação, concentração mental. 
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seus primórdios, abranger boa parte das manifestações artísticas e com ele levar às mais 

diversas platéias as culturas e vivências de cada povo. Para Francastel (1998) quando 

procuramos estudar um filme sob o ponto de vista estético se apresentam idéias fundamentais 

que foram consideradas de outros fenômenos estéticos e que pesam em nossas análises. 

Assim, temos três grandes posições a considerar. 

 
Em primeiro lugar, a idéia de que todas as formas de arte, incluindo o filme, 
correspondem a uma reprodução tão fiel quanto possível da realidade. [...] Uma 
segunda opinião, a que poderíamos chamar estética do duplo ou estética da 
participação, sugere que, quando olhamos para uma obra de arte (e isto aplica-se 
especialmente ao filme), nos identificamos com a personagem representada. Esta 
identificação assenta no facto de a obra nos interessar na medida em que nos faz 
recuperar o nosso passado; ela depende, pois, de uma combinação da participação da 
memória. [...] A terceira tomada de posição fundamental é a que considera que o 
filme, sendo a mais recente das artes, deve aproveitar a experiência adquirida nos 
outros domínios. Ele será, na realidade, uma espécie de aperfeiçoamento das artes do 
passado, uma espécie de soma das outras artes [...] FRANCASTEL, 1998, p. 181. 
 

Para que se fizesse claro este trabalho percorremos alguns pontos chave das bases 

artísticas da estética japonesa, das quais encontramos presente no cinema nipônico, como por 

exemplo, as expressões e movimentos do teatro nô18 e kabuki19, principalmente nos 

primórdios das produções cinematográficas japonesas, para assim, chegar à estética do 

cinema. Dentro dos estudos cinematográficos temos algumas teorias sobre o cinema, uma 

delas compreende uma abordagem estética. 

 
A estética do cinema é, portanto, o estudo do cinema como arte, o estudo dos filmes 
como mensagens artísticas. Ela subentende uma concepção do “belo” e, portanto, do 
gosto e do prazer do espectador, assim como do teórico. Ela depende da estética 
geral, disciplina filosófica que diz respeito ao conjunto das artes. (AUMONT et al, 
1995, p. 15). 
 

                                                 

18 Teatro Nô: é um drama musical muito mais dançado do que representado. A dança marca os principais pontos, 
e as representações se utiliza de máscaras, a maior parte das peças tem como tema um encontro entre um espírito 
perturbado (shite) e um sacerdote ou observador (waki). Com este encontro o espírito pode encontrar alívio 
espiritual. 

19 Teatro Kabuki: semelhante ao Nô com pouca diferença. Outra forma de expressão dramática, onde os 
personagens femininos eram representados por homens, recebeu grandes contribuições do teatro de bonecos para 
a sua evolução técnica. O Kabuki era um acontecimento social e um entretenimento que durava o dia inteiro, 
onde se comia, bebia, conversava e se lançavam olhares a beldades nas galerias durante a representação. 
(KABUKI. Disponível em: <http://www.geocities.com/sobreojapao/kabuki.htm> Acesso em: 29 out. 2008.). 
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 Nessa teoria temos duas vertentes, uma geral que consideram a estética um efeito 

pertencente ao cinema, e outra específica que é a análise de filmes, ou a crítica tal como ela é 

nas artes plásticas. Aqui nós trabalharemos com essa segunda linha que busca compreender a 

relação do espectador com o filme, das proposições do cineasta e das reações e identificação 

que a película gera em quem assiste. 

 Por mais que se olhe um filme e saiba que se trata de uma simulação, de uma 

irrealidade, há uma reação seja por identificação ou por não concordar com o que está sendo 

representado. Trata-se da visão que o diretor imprimiu em cada cena, a cada personagem, a 

cada fato que se desenvolve.  “A identificação é, portanto, uma questão de lugar, um efeito de 

posição estrutural. [...] cada situação que surge no decorrer do filme redistribui os lugares, 

propõe uma nova rede, um novo posicionamento das relações intersubjetivas dentro da 

ficção” (AUMONT et al, 1995, p.270). 

 O filme é o fio condutor de um roteiro que tem a visão de um cineasta que dá vida a 

uma obra. No nosso caso parece-nos ter um caráter universal, onde se observa as impressões 

de Kurosawa sobre as tradições de seu povo e a vida humana. “Aqui vemos perfilar-se a 

função específica preenchida pelo cinema como suporte e instrumento da ideologia: a que 

chega a constituir o ‘sujeito’ pela delimitação ilusória de uma luz central (seja o de um deus 

ou de qualquer outro substituto)” (AUMONT et al, 1995, p.261). 

Nesse contexto podemos dizer que o espectador, reage diante da imagem fílmica, que 

nessa seqüência de fotogramas em movimento o levará a realidade dentro de um espaço 

imaginário que é o da projeção, e limitado para o que é a extensão do quadro, ou a porção de 

espaço que é o chamado campo20. “Daí uma das características essenciais do sistema, que é a 

instituição de um ponto de vista: este é, com efeito, o termo técnico pelo qual se designa o 

ponto que, pela própria construção, corresponde, no quadro, ao olho do pintor.” (AUMONT et 

al, 1995, p. 31). 

A relação que podemos fazer segundo Aumont do pincel e do pintor, com a lente e o 

diretor é de proporcionar a quem vislumbra as obras filmadas uma proposta conduzida no 

campo da película e imaginativo no fora-de-campo do filme. Esse caminho, que o espectador 

faz ao ser orientado pela idéia do diretor, e de imaginar o que esta além da tela (nas suas 

laterais), nos apresenta a relação individual, a experiência vivida, psicologicamente e 

esteticamente do observador com sua realidade, ao confrontar o que vê com o que vive.  

                                                 
20 Campo: “[...] o campo é a porção de espaço tridimensional que é percebida a cada instante na imagem fílmica. 
[...] o campo não pára, portanto, nas bordas do quadro, mas prolonga-se indefinidamente para além de suas 
bordas, na forma do que é chamado de fora-de-campo.” (AUMONT, 2003, p. 42). 
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Todo o real percebido passa pela forma imagem. Depois renasce em lembrança, isto 
é, imagem de imagem. Ora, o cinema, como qualquer representação (pintura, 
desenho), é uma imagem de imagem, mas como a foto, é uma imagem da imagem 
perceptiva, e, melhor do que a foto, é uma imagem animada, isto é, viva. Como 
representação de uma representação viva, o cinema convida-nos a refletir sobre o 
imaginário da realidade e a realidade do imaginário. (MORIN, 1977 apud 
AUMONT, 2003, p. 136). 
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2.4 AKIRA KUROSAWA   

 

Para que possamos dar seqüência a este trabalho monográfico, é importância que 

tratemos daquele que compõe a peça fundamental deste estudo. Akira (o luminoso em 

japonês) Kurosawa, nascido em 23 de março de 1910 em Tóquio, filho de militar, 

descendente de uma autêntica família de guerreiros samurais. 

“Sua estréia no mundo das artes ocorre como pintor” (NOVIELLI, 2007, p. 124).  

 

 

 

 

 

 

 

 
Dá esquerda para a direita Akira Kurosawa, a direita uma ilustração de seus estudos preliminares para 
as filmagens de Ran (Tóquio, Shueisha, 1984), (KUROSAWA, 1990, contra capa e p.75). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
“Essas ilustrações correspondem a cenas do filme Kagemusha, a Sombra do Samurai. 
Encontra-se no livro Kagemusha (Tóquio, Kodansha, 1979)”, (KUROSAWA, 1990, p.70, 71). 
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Desde muito jovem Kurosawa tinha contato com a arte, seja em sua casa com a 

caligrafia exposta no tokonoma21, ou com o festival de bonecos o qual a família Kurosawa 

participava anualmente, ou na cadeira de arte, a qual ele se destacava, ou mesmo as idas ao 

cinema o qual seu pai o levava freqüentemente. Embora o irmão Heigo fosse benshi, 

Kurosawa afirma que não foi influenciado por ele a entrar na indústria cinematográfica, ele 

apenas indicava os filmes para assistir. 

Pouco tempo depois da entrada do cinema sonoro, o sistema dos benshi entra em crise 

no Japão e Heigo se suicida. Este fato marca de forma trágica a vida do jovem Kurosawa, 

agora com 23 anos. “Em 1935, à procura de trabalho, Kurosawa leu um anúncio no jornal que 

chamava assistentes de direção para a Photo Chemical Laboratory (PCL)22, participou do 

concurso e venceu. Por alguns anos trabalhou na companhia, que depois se tornou Toho, 

como assistente de direção de Kajiro Yamamoto [...]” (NOVIELLI, 2007, p. 124).  

Ao conceder uma entrevista, encontrada nos extras do filme Os Sete Samuraus, 

Kurosawa é questionado sobre qual (is) filmes marcaram as suas lembranças quando ainda era 

espectador. Ele menciona: “La Rove de, Abel Gance. Foi esse o que mais me deixou 

fascinado com o cinema.” Além ainda, do seu contato quando jovem com filmes Kurosawa 

gostava de ler Dostoiévski. “[...] fiquei encantado como ele expressava as relações humanas 

de forma natural [...].” (KUROSAWA, 1993, extras de Os Sete Samurais). Estes são alguns 

indícios da formação de Akira Kurosawa, até sua chegada a PCL e o seu primeiro filme em 

1943 Saga do Sudô (Sugata Sanshiro), o qual também escreveu o roteiro. 

Desde sua entrada em um set de filmagem Kurosawa se dedicava além do exigido. 

“[...] desenvolveu na verdade um papel muito mais ativo do que requeriam suas atribuições, 

como no caso das filmagens de O cavalo, em que substituía freqüentemente o diretor durante 

suas longas ausências.” (NOVIELLI, 2007, p. 124). Começou cedo a produzir seus roteiros, 

os quais ele vendia para poder ter um dinheiro extra. Seus conhecimentos nas artes 

cinematográficas se ampliaram devido a sua curiosidade e empenho.  

 
Sanshiro Sugata foi um sucesso apesar dos cortes, e disputou com Porto em flor o 
prêmio para estreantes dedicado a Sadao Yamanaka. Foi até pedido a Kurosawa que 
rodasse uma seqüência desse primeiro filme, o que fez em 1945 com o título 
Sanshiro Sugata – Nova versão (Zoku Sugata Sanshiro). (NOVIELLI, 2007, 125). 
 

                                                 
21 Tokonoma: “espaço nas residências japonesas no qual são expostas obras de arte” (KUROSAWA, 1990, p. 
56). 
22 Photo Chemical Laboratory (PCL): estúdio onde se produzia filmes, em que Kurosawa iniciou sua carreira 
cinematográfica. 
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 Kurosawa então inicia uma seqüência de filmes, dos quais a maioria era de roteiro 

próprio ou adaptações da literatura russa. Em 1944 ele filma A mais bela (Ichiban 

utsukushiku), quando trabalha com a atriz Yoko Yaguchi que interpreta a personagem 

principal. Meses depois ela se torna a esposa do diretor. 

 Antes de Kurosawa ser conhecido no mundo gravou oito filmes, dentre eles: Aqueles 

que pisaram na cauda do tigre (Tora no o o fumu otokotschi) (1945), Aqueles que fazem o 

amanhã (Osu o tsukuru hitobito) (1946), Nenhum pesar pela nossa juventude (Waga seishuni 

kuinashi) (1946), O domingo maravilhoso (Subarashiki nichiyobi) (1946), Anjo embriagado 

(Yoidore tenshi) (1948), Duelo silencioso (Shizuka naru ketto) (1949), Cão danado (Nora 

inu) (1949), Escândalo (Shubun) (1950). Os filmes japoneses não eram conhecidos 

mundialmente, o máximo que seus cineastas conseguiram foi expandir suas produções para 

regiões próximas ao país, mesmo tendo iniciado uma campanha de conquista do Ocidente 

ainda na década de 30. Só em 1950 é solicitado um filme de encomenda a Kurosawa por uma 

empresa distribuidora, a Daiei que propõe expandir e conquistar de vez o Ocidente. 

 “Com base em estudos e numa operação quase bélica de planejamento, o cinema 

japonês produz o filme que toma de assalto as telas ocidentais.” (MERTEN, 2003, p. 195). É 

produzido Rashomon (idem) em 1950 e no ano seguinte recebe o Leão de Ouro no Festival de 

Veneza. Assim, o cinema japonês ganha o reconhecimento mundial por suas produções. 

Mesmo tendo sido reconhecido o seu trabalho e ter sido o responsável por levar aos olhos do 

mundo as produções nipônicas, Kurosawa é acusado por muitos em seu país, principalmente 

pelos críticos de ser ocidentalizado de mais os seus filmes.  

 
Toda a concepção de Rashomon, tanto temática como cinematográfica, difere 
inteiramente das convenções ocidentais. Embora os críticos japoneses lhe 
mencionassem o “estilo europeu”, o seu parente mais próximo é, claramente, o 
ousado e febril Frontier, de Dovzhenko, com sua estilização e movimento fluido da 
câmera. (KNIGHT, 1970, p. 215). 
 

 O cineasta dá seqüência aos seus projetos, e mais duas películas são gravadas até o seu 

outro filme reconhecido mundialmente. Os Sete Samurais (Shichinin no samurai), de 1954. 

“O roteiro que os três homens (Akira Kurosawa, Shinobu Hashimoto e Hideo Oguni) 

finalizaram após 45 dias de luta iria revolucionar as convenções dos filmes de época japonês.” 

(KUROSAWA, 1993, extras de Os Sete Samurais). “[...] realizado com grande orçamento e 

durante um longo período de tempo, foi uma das obras mais dispendiosas da década, mas 

também é aquela que teve absolutamente o maior sucesso internacional.” (NOVIELLI, 2007, 

p. 195). 
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 Posterior a este último reconhecimento mundial Kurosawa filma mais quatro películas 

e decide fundar sua própria produtora a Kurosawa Productions, na qual ele filma em 1960 O 

homem mau dorme bem (Warui yatsu yoku nemuru). 

 
Sempre com a Kurosawa Productions roda ainda nos anos 1960 outros quatro 
filmes, os últimos antes de passar por uma séria crise produtiva: O guarda costas 
(Yojinbo, 1961), Sanjuro (1962), Céu e inferno (Tengoku to jigoku, 1963), e Barba 
ruiva (Akahige, 1965) [...] (NOVIELLI, 2007, p. 197). 
 

 Depois de cinco anos inativo e em séria crise financeira Kurosawa resolve pôr em 

prática seu projeto nipo-americano de filma Tora! Tora! Tora! Foi um fracasso juntamente 

com a crise e o insucesso de O caminho da vida (Dodeskaden, 1970). Essa sucessão de golpes 

deixa mais uma vez o cineasta afastado das produções por cinco anos. Não só Kurosawa tem 

de se contentar com retornos esporádicos aos sets, mas também todos os seus colegas de 

nomes reconhecidos que junto com ele também tiveram grande sucesso até então ficam 

amargando produções eventuais. 

 O diretor consegue voltar a filmar novamente graças a participação parcial de fundos 

soviéticos, dos quais Kurosawa produz em 1975 Dersu Uzala (Idem), “baseado em dois livros 

de memórias de Vladimir Arsenieu” (NOVIELLI, 2007, p. 294). Esta obra lhe rende o 

reconhecimento com o Oscar de melhor filme estrangeiro e o consagra definitivamente no 

mundo cinematográfico. Porém esse sucesso e reconhecimento não alavanca outra produção 

do diretor que precipita a crise de sua companhia. 

 
Kurosawa entra em depressão e tenta o suicídio. O produtor francês Serge 
Silbermann e admiradores americanos, também cineastas, como George Lucas e 
Francis Ford Coppola, armam para que ele atinja, nos anos 1980, com Kagemusha e 
Ran, o apogeu de sua arte. (MERTZ, 2003, p.198). 

 

Já com oitenta anos o cineasta produz Sonhos (Konna yume o mita, 1990), o objeto de 

estudo desse trabalho. 
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3 METODOLOGIA  

 

Faz-se necessário a aplicação de alguns métodos de pesquisa na construção do 

presente trabalho. Em um primeiro momento se fez uma pesquisa bibliográfica, acompanhada 

de leituras acerca dos assuntos pertinentes ao nosso estudo, como o panorama do cinema 

ocidental e oriental, alguns princípios da arte japonesa e a estética do filme.  

Segundo Duarte e Barros a pesquisa bibliográfica: 

 
Por vezes, trata-se da única técnica utilizada na elaboração de um trabalho 
acadêmico, como na apresentação de um trabalho no final de uma disciplina, mas 
pode também ser a etapa fundamental e primeira de uma pesquisa que utiliza dados 
empíricos, quando seu produto recebe a denominação de Referencial Teórico, 
Revisão da Literatura ou similar (DUARTE; BARROS, 2005, p. 51). 
 

Nesta etapa se fez um levantamento de materiais escritos, publicações, livros, artigos 

científicos e busca de informações plausíveis sobre o nosso assunto, a fim de buscar autores 

que dessem um rumo mais claro e de acordo com os objetivos e hipóteses levantadas no início 

desse projeto. Aqui buscamos pontos que evidenciassem ou justificassem a forma de pensar 

do cineasta Kurosawa, quais as prováveis bases que ele se utiliza para compor sua arte 

cinematográfica e de que forma os aspectos da cultura ocidental e vice-versa estão 

compreendidos em seu filme. 

Em um segundo momento, determinamos quais pontos do filme Sonhos (1990) 

iríamos estudar, a fim de restringir nosso foco e facilitar o cruzamento das idéias. Optamos 

previamente por selecionar três episódios (Sol em meio à chuva, Corvos e Povoado dos 

moinhos) dentre os oito compõem o filme nestes fragmentos há maior dominância dos traços 

da cultura nipônica e uma possível relação com a história de vida de Kurosawa. “O 

importante é ter consciência da necessidade da delimitação de objetos de pesquisa. Cabe 

lembrar ainda que a monografia [...] não é um estudo global e abrangente sobre o assunto, 

mas a análise consistente de um ou alguns aspectos relacionados ao mesmo.” (DUARTE; 

BARROS, 2005, p. 42). 

Na terceira fase aplicamos o método de análise do conteúdo, o qual se ocupa 

basicamente da análise de mensagens. Segundo Lozano citado por Duarte e Barros, a 

importância desse método se constitui em: 

 
A análise de conteúdo é sistemática porque se baseia num conjunto de 
procedimentos que se aplicam da mesma forma a todo o conteúdo analisável. É 
também confiável – ou objetiva – porque permite que diferentes pessoas, aplicando 
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em separado as mesmas categorias à mesma amostra de mensagens, podem chegar 
às mesmas conclusões. (LOZANO 1994, apud DUARTE; BARROS 2005, p. 286). 
 

Embora este método de análise de conteúdo tenha vastos estudos e tradição na análise 

das mensagens escritas de forma impressa, hoje muito se desenvolveu na analise de conteúdos 

fílmicos. “[...] apenas a análise de materiais impressos encontra-se normalmente 

desenvolvida; em segundo plano ficam os estudos de mensagens sonoras e audiovisuais [...]” 

(DUARTE. BARROS, 2005, p. 287). 

Dentro deste método mesclamos duas técnicas. A análise de contingência ou análise 

associativa, que não considera importante o número de vezes que certos ”temas ou tipos de 

personagens aparecem numa mensagem, mas sim como eles estão organizados entre si, ou 

seja: o que está associado a quê” (DUARTE, BARROS, 2005, p. 302). E a técnica de análise 

estrutural, onde seu pressuposto é de que todo o texto é uma realidade estruturada, que não se 

revela pelo conteúdo exposto, mas sim, está implícita, sendo papel do estudioso desvendar. 

“No campo da comunicação a análise estrutural pode ser aplicada na análise de filmes, 

telenovelas, anúncios publicitários, etc.” (DUARTE, BARROS, 2005, p. 303).  

Por fim, desenvolvemos um quadro onde buscamos uma compreensão para nossas 

hipóteses iniciais. Estas levam a última hipótese as contribuições deixadas por Kurosawa para 

o cinema Ocidental.  
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4. LEITURA ANALÍTICO - DESCRITIVA DO FILME SONHOS 

 

 A fim de esclarecer como foi feito este estudo, comentaremos brevemente sua 

estrutura para uma melhor compreensão. Como no próprio filme mantemos a ordem de cada 

episódio, portanto, nos referiremos: Primeiro episódio – Sol em meio à chuva; Quinto 

episódio – Corvos; Oitavo episódio - O povoado dos moinhos. Procederemos relatando cada 

momento, e posteriormente construiremos um quadro em que buscaremos respostas para as 

nossas hipóteses iniciais. 

 

4.1 PRIMEIRO EPISÓDIO – SOL EM MEIO À CHUVA  

 

4.1.1 Cenário 

   

Para ficar mais claro, dividimos o cenário deste episódio em três momentos: a casa, a 

floresta e o campo de flores.  

A casa que aparece no início e quase nas últimas cenas deste primeiro trecho revela 

um universo de proporções grandiosas diante da criança. Já a floresta evidencia ainda mais 

estas dimensões, as árvores são enormes diante do menino, e também se nota a presença de 

uma névoa que remete ao onírico. O campo de flores configura estas características de 

grandiosidade do mundo e traz também uma idéia de sonhos com o cenário pictórico 

completado pelo arco-íris. 

Kurosawa se utiliza desta relação do grande diante do menino para fazer um 

contraponto com o universo infantil, onde geralmente os elementos têm um aspecto 

gigantesco, de imponência, carregadas de um poder dominante, a qual ela deve se submeter e 

respeitar. 

 

 

 

 

 

 

 
Planos Gerais – idéia de grandiosidade do Universo adulto, respeito às regras. 
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Nevo e arco-íris que remetem ao onírico. 
 

4.1.2 Figurino 

 

 Os trajes da criança e de sua mãe são tipicamente tradicionais, compostos de quimono 

e chinelos de madeira. Por outro lado, a vestimenta da comitiva das raposas é diferenciada 

entre si. É uma cerimônia de casamento, onde o primeiro casal traja algo distinto dos demais, 

pois parecem ser os cerimonialistas, o segundo, seriam os noivos em que a fêmea veste uma 

roupa branca e um capuz cobre sua cabeça e o macho está com quimono diferente dos outros. 

Outro elemento presente são as máscaras exuberantes. Neste caso, elas têm traços de um 

animal, pois têm pêlos em algumas partes. Esta parte do figurino reforça a relação de 

Kurosawa com o teatro ancestral Nô. “Vi o Shinkokugeki, o ‘Novo Teatro Nacional’ em 

curso, destinado a substituir o Kabuki, da era Meiji. Maravilhado, assisti às performances no 

Pequeno Teatro Tsukiji, do teatrólogo e diretor Kaoru Osanai, o centro da revolução teatral” 

(KUROSAWA, 1990, p. 116). 

  

 

 

 

 

 
 
Traje do casal, máscaras que lembram os traços de um animal. Quimonos e tamancos de madeira. 
 
 
4.1.3 Som 

 

 Aqui buscaremos entender a utilização que o cineasta fez do som e não somente da 

música. “O som que o filme oferece raramente intervém sozinho. Ele supõe um agenciamento 
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entre vários eixos: ruídos, falas e às vezes música. Procede de uma certa arte da composição 

sonora” (AUMONT, 2003, p. 276). 

 Na cena da casa notamos um contraponto entre a contemplação (silêncio) do espaço 

que o menino faz e o barulho da chuva, este momento é quebrado pela fala da mãe. Na 

floresta segue a reflexão da criança em oposição ao som da chuva e vento. Logo esta cena é 

quebrada pela música típica de instrumentos japoneses, como a flauta e o tambor, dos quais 

mais uma vez Kurosawa reafirma seu contato com o teatro Nô. As batidas da música marcam 

as movimentações de toda a comitiva. 

 Na penúltima cena o jovem retorna em completo silêncio, o qual é rompido pela 

repreensão da mãe. No último momento, o pequeno segue no campo de flores, no qual ele 

permanece em silêncio, até a entrada de uma música clássica. Aqui encontramos mais um dos 

domínios do diretor, o seu apreço por músicas que se iniciou ainda na juventude. “Um amigo 

meu que gostava de música tinha um fonógrafo e uma coleção de discos. Em sua casa ouvi, 

principalmente, gravações clássicas” (KUROSAWA, 1990, p.116). 

 

4.1.4 Personagens 

 

 As representações aqui parecem se contrapor umas as outras, buscando deixar uma 

lição através do todo representado. Aumont menciona “distinguir-se duas grandes dimensões 

de personagens no filme, e cita as duas. Uma delas seria o ser e o fazer” e a outra a que nos 

interessa aqui é “a diferenciação, por contraste, complementaridade, oposição, similitude, com 

os outros personagens (O Gordo e o Magro)” (AUMONT, 2003, p.226). 

 A criança seria a representação do universo infantil, a transgressão, o onírico, o qual 

pode ser dividido em três momentos no episódio: o aviso, a escolha do caminho a seguir (sair 

ou não) e a punição (morrer ou a redenção). No aviso a mãe já deixa claro sua autoridade ao 

dizer: “Você vai ficar em casa!” e alerta que as raposas não querem que ninguém as veja, pois 

ficariam muito zangadas. 

 A mãe representa a autoridade, a ligação da criança com o universo real, detentora da 

ordem e da verdade. Diante do aviso o menino escolhe sair para a floresta onde o ato de 

infração ocorrerá. Ao retornar o seu silêncio diante da mãe denuncia o seu ato e ela de forma 

categórica fala: “Você saiu e viu algo que não deveria ter visto. Agora não posso deixar você 

entrar”. Este momento representa a punição da qual o pequenino terá de escolher entre se 

matar ou buscar o perdão do seu ato. A desobediência mostra as responsabilidades da vida 
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adulta e o rigor na educação japonesa. Além disso, parece-nos que Kurosawa contesta os 

valores sociais de seu país. Segundo Sakurai a forma de educar japonesa é distinta da nossa:  

 
Por conta de mudanças iniciadas na era Meiji, o Japão desenvolveu uma concepção 
de infância um tanto diferente da dos ocidentais. A ênfase na educação escolar é 
muito grande, mas numa educação específica que privilegia ainda hoje, 
especialmente as primeiras séries, a coesão grupal. Essa característica estimula os 
professores japoneses a usar a vergonha como tática disciplinar, sem grandes 
preocupações com o que isso pode acarretar na auto-estima das crianças. 
(SAKURAI, 2007, p. 323). 

 

Por outro lado, a lenda das raposas é o artifício que o cineasta se utiliza para abordar 

dois pontos, a conduta (transgressão) e o mundo encantado que a infância tem. Este universo 

lúdico pode ser visto através das próprias raposas que são representações de seres humanos 

com máscaras. 

 

4.1.5 Cores 

 

 Usaremos aqui a mesma separação de três momentos já feitos no subtítulo cenário. O 

espaço da casa onde se dão os diálogos nos remete a um ambiente real de ordem, onde 

encontramos a presença de cores mais sóbrias e pouco vívidas. Contrastando com a vista na 

floresta composta de um verde vivo e os ornamentados figurinos das raposas cheios de cores 

mais vibrantes. Estes aspectos nos levam ao universo mais infantil e de sonhos que as crianças 

criam. Já no campo temos a exaltação das inúmeras cores reveladas pela variedade de flores e 

o arco-íris. Esses elementos contextualizam a imensidão do mundo que a criança está por 

enfrentar. 

 Esta inferência não pode ser afirmada, mas deduzida pela forma como são compostas 

as cores diante da história, além do mais, não temos leis gerais dentro da estética da cor no 

cinema, isto é afirmado por Aumont: 

 
A ausência de leis gerais e verificáveis explica a ausência quase total de reflexão 
teórica sobre a cor na imagem em movimento. [...] Como tais valores são bem 
variáveis conforme as culturas e as épocas, Ed difícil fazer uma teoria deles, e a 
estética da cor no cinema confunde-se, praticamente, com a construção de estilos 
pessoais ou d efeitos de gênero (Godard e suas cores pop da década de 1960 – O 
demônio das onze horas, O desprezo [...]) “(AUMONT, 2003, p.64). 
 

 

 

 



 38

4.1.6 Lenda/Mito/Tradição 

 

 Kurosawa se utiliza da lenda da raposa, a qual de fato existe dentro da cultura popular 

japonesa, (e ocidental) para expor a desobediência da criança. Segundo o dicionário Aurélio 

lenda é uma “narração escrita ou oral, de caráter maravilhoso, na qual os fatos históricos são 

deformados pela imaginação popular ou pela imaginação poética”. (FERREIRA, 1986, p. 

1020). 

A tradição pode ser vista em dois momentos. O uso do punhal de haraquiri23 o qual o 

pequeno tem de fazer sua escolha, e a rígida educação imposta pela sociedade nipônica que 

Kurosawa parece contestar; “[...] poderia listar diversos aspectos da realidade japonesa que 

não me satisfazem.” (KUROSAWA, 1990, p. 140). 

O arco-íris seria o mito “narrativa na qual aparecem seres e acontecimentos 

imaginários, que simbolizam forças da natureza, aspectos da vida humana, etc.” (FERREIRA, 

1986, p. 1143) O cineasta usa o arco-íris como uma referência aos sonhos e de certa forma 

poderíamos dizer que percebemos aí uma alusão a idéia de encontrar algo no final deste arco-

íris, como a lenda ocidental do pote de ouro, neste as raposas. 

 

4.1.7 Planos 

 

Nesse primeiro episódio Kurosawa usa quase que somente planos gerais24, planos 

médios25, planos americanos e grande plano geral26, para enfatizar as dimensões físicas de 

uma criança frente ao mundo que a cerca de forma grandiosa e imponente. A exceção fica a 

cargo do único plano detalhe27 que da o clímax da história, onde o menino desembainha o 

punhal e fica diante do seu dilema. 

                                                 
23 Haraquiri: “[...] mostra ser alguém honrado cometendo o suicídio, ritual conhecido como seppuku ou harakiri 
(hara = ventre, kiri = corte) [...]. O harakiri combina a lealdade xintoísta com a atitude de conformidade diante da 
morte.” (SAKURAI, 2007, p. 332). 
 
24 Plano geral: (PG) “Planos utilizados para mostrar o prédio ou casa onde a cena se desenvolve.” 
(RODRIGUES, 2007, p. 27) 
 
25 Plano médio: (PM) “O personagem é enquadrado da cintura para cima.” (RODRIGUES, 2007, p. 29). 
 
26 Grande plano geral: (GPG) “Planos bastante abertos, servindo para situar o espectador em que cidade a cena se 
desenvlve.” (RODRIGUES, 2007, p. 27). 
 
27 Detalhe: (CUT up) “Mostra parte do corpo, como detalhes da boca, da mão, etc. é usado também para mostrar 
objetos.” (RODRIGUES, 2007, p. 30).  
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Plano Detalhe (único) clímax da escolha, punição ou perdão pela transgressão 

 

4.2 QUINTO EPISÓDIO – CORVOS  

 

4.2.1 Cenário 

 
 Como no primeiro episódio neste também utilizaremos uma divisão para facilitar a 

nossa compreensão. Separamos este trecho em três momentos: o museu, a procura e o 

encontro. 

 Neste quinto sonho nos deparamos no início com o quadro Auto-retrato de Palheta 

(1889) de Van Gogh, onde percebemos se tratar do museu que abriga as obras do artista, pois 

temos um espectador que vislumbra as telas. O cenário é neutro tendo destaque apenas para os 

quadros A Noite Estrelada (1889), Natureza – morta com Girassóis (1889), Campos de Trigo 

com Corvos (1890), A Cadeira de Van Gohg (1889), A Ponte de Langlois (1888) e O 

Dormitório (I) (1888).  

  

 

 

 

 

 
 

 
O visitante observando as obras de Van Gohg no museu. 
 

Aqui nos parece que Kurosawa faz uma breve passagem por algumas pinturas de Van 

Gohg que ele tem certo apreço, pois algumas delas demonstram alguns traços da composição 
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estética japonesa. Segundo os críticos O Dormitório (I) representa “A ordem e o vazio que 

refletem o desejo de calma e sossego”, além disso, “o pintor escreve a Téo que o quadro 

sugere descanso e sonho.” (F&G, 1997, cd-rom, Van Gogh). Nestas passagens podemos 

inferir a escolha especial que o cineasta faz, com a intenção de criar uma relação com sua 

história, através da proposta de tranqüilidade transmitida pelo quadro e por vez a proposta de 

sonho. 

 Outro quadro que enfatiza esta analogia com a estética nipônica é A Ponte de Laglois. 

“A composição está determinada por um horizonte muito alto”. Isto obedece à influência das 

estampas japonesas.” “Fruto de conhecimento e admiração que Van Gogh tinha por estas 

estamparias.” (F&G, 1997, cd-rom Van Gogh). Assim, não foi à toa que o diretor escolheu 

estas telas. Além do mais, elas ressaltam a moldura pictórica que o cinema imita das artes 

plásticas. “De um modo geral, pode-se dizer que a superfície retangular que o quadro delimita 

(e que também se chama, às vezes, por-extensão, de quadro) é um dos primeiros materiais 

sobre os quais o cineasta trabalha.” (AUMONT, 1995, 20). 

 No trecho de cenário que chamamos a procura, Kurosawa leva o espectador a um 

pequeno passeio pela paisagem francesa que Van Gogh se inspirava para pintar, como: 

campos de trigos, com flores e casas de campo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A Ponte de Laglois, a paisagem francesa: campos de trigos, com flores e casas de campo. 
 

Já na passagem que nominamos o encontro, o admirador encontra o seu artista, e este 

comenta: “Uma cena que parece pintura não faz uma pintura. Olhando com atenção verá que 
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toda a natureza tem a sua beleza. E, quando há essa beleza natural, eu simplesmente me perco 

nela. Então, como num sonho, a cena se pinta sozinha para mim.” Através da fala do 

personagem o diretor complementou o cenário ao fundo do qual Van Gogh interpretado por 

Martin Scorcese28 está a pintar. Além disso, temos uma cena em preto e branco de uma 

locomotiva que aparece ao longo da fala, a qual Kurosawa se utiliza para fazer uma analogia 

com a energia exaustiva que o pintor utilizava. O vapor é o que impulsiona o trem a se mover, 

e conseqüentemente o criador de uma obra de arte. “Sim, eu consumo esse cenário natural. 

Devoro-o completamente! E então quando termino a imagem aparece completa diante de 

mim.” 

 

 

 

 

 

 
 
Imagens da locomotiva em preto e branco que são uma metáfora relacionando o impulso e determinação de 
pintar de Van Gogh. 
 

O diretor nos faz mergulhar ainda mais no ambiente do artista, onde o admirador 

percorre literalmente as pinturas para reencontrar o pintor do qual ele se perdeu. Destacada 

pela visão do cineasta que conduz o olhar do espectador ao tipo de sentimento de 

contemplação e solidão que arrebatava Van Gogh nesta época de sua carreira. Aqui os 

cenários ganham as texturas próximas do real, na medida em que o fã do pintor os percorre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
28 Martin Scorcese: diretor de filmes norte-americanos. 
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 A textura e o onírico de passear dentro das obras de Van Gogh. 
 

 

Ele passa por telas que em sua maioria são do período em que o pintor esteve na 

França, Kurosawa evidencia sua admiração por Van Gogh rememorando algumas de suas 

obras.  
 
Depois de olhar um trabalho de Cézanne, todas as casas, ruas e árvores pareciam-se 
como uma pintura realizada por ele. O mesmo acontecia quando eu passava os olhos 
por uma tela de Van Gogh ou de Utrillo. Eles transformaram o modo pelo qual eu 
via o mundo real. Tudo parecia ser diferente do que eu contemplava todos os dias. 
(KUROSAWA, 1990, p. 138). 
 

Por fim, o cineasta retorna às cenas “reais” que vão remeter ao quadro Campos de 

Trigo com Corvos (1890), que “a crítica costuma considerar esta paisagem como um 

presságio do suicídio de Van Gogh.” (F&G, 1997, cd-rom Van Gogh). Ao fim desta cena o 

admirador do artista se encontra em frente a este quadro, aonde o diretor nos deixa diante da 

dúvida se foi um sonho ou não. 

 

4.2.2 Figurino 

 

 O que podemos inferir aqui, é que a vestimenta reflete também o ambiente retratado, a 

França e as roupas ocidentais. Kurosawa representa o artista da mesma forma como a dita 

pelos críticos em Auto-retrato de Palheta (1889) e lembrada por ele no iníco deste epsódio. 

“O autor se representa, orgulhoso de sua profissão, com a roupa de trabalho.” (F&G, 1997, 

cd-rom Van Gogh). Já o vestuário do admirador é representando de forma a lembrar um 

estudioso apaixonado de Van Gogh. 

 

4.2.3 Som 

 

 No primeiro momento, que chamamos o museu, o cineasta retoma o silêncio já 

utilizado no primeiro episódio, só que aqui, além de, ter uma idéia de contemplação, serve 

para direcionar o olhar do espectador à compreensão da história que se desenrolará. Na 

seqüência o personagem adentra no quadro A Ponte de Langlois (1888) e se inicia uma 

música clássica, que nos parece remeter ao ambiente europeu, ocidental, que segue durante a 

busca pelo pintor. Outro reforço à esta ligação ocidental, está nos diálogos que o admirador 

tem num primeiro momento com as lavadeiras com as quais ele conversa em francês e 

posteriormente em inglês quando encontra o seu artista. 
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 Já no encontro temos as conversas e o som de uma locomotiva em movimento e outra 

música clássica que tem um tom de agitada onde é feita uma analogia. O diretor cria uma 

comparação de um Van Gogh dinâmico, entregue a busca exaustiva em pintar e um trem em 

movimento. Este som frenético torna a aparecer na despedida entre o apreciador e o artista, 

que segue sua busca por espaços a serem pintados. 

A forma como foi montado o som destas seqüências nos mostra o tom de emoção que 

Kurosawa busca passar ao seu público. “Se a montagem for coordenada em função de uma 

série de acontecimentos escolhidos com precisão, ou de uma linha conceitual – seja agitada, 

seja calma – terá respectivamente um efeito excitante ou calmante no espectador.” 

(AUMONT, 1995, p. 230). 

 O diretor retoma a música clássica agitada propondo um passeio pelas obras de Van 

Gogh, e encerra com o apito nervoso de um trem que se ouve diante da admiração do fã pelo 

quadro Campos de Trigo com Corvos (1890). Neste último momento, temos o reforço do 

silêncio que recobra a direção do olhar do espectador e a contemplação da obra mencionada. 

 

4.2.4 Personagens 

 

 O intérprete apaixonado pela obra de Van Gogh, além de mostrar a admiração de 

Kurosawa pelo trabalho do artista, também reflete o seu desejo de ter conhecido o pintor. 

Merten (2003) menciona que o cineasta se representa através de seus personagens “[...] 

escolherá mais tarde outro ator para ser seu alter ego na tela.” (MERTEN, 2003, p. 193). Já o 

personagem do pintor reforça as características que o cineasta mais estima em Van Gogh., 

como o vigor, o desejo exaustivo de produzir.  

“Pintor: Mas é tão difícil segurá-la aqui dentro. 

Admirador: E aí o que o senhor faz?  

Pintor: Eu trabalho, me esfalfo, arremeto feito locomotiva! Preciso me apressar. O tempo está 

acabando. Tão pouco tempo me resta para pintar.” 

O diretor reforça a determinação quase insana do artista pela busca da perfeição: 

“Ontem, eu estava tentando completar um auto-retrato. Não consegui acertar a orelha, então a 

cortei e a joguei fora.”, diz o personagem interpretado por Scorcese. 
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4.2.5 Cores 

 

 Nesta leitura das cores comentaremos as principais passagens deste quinto episódio, 

sem nos determos em cada quadro que aparece no decorrer. Em um primeiro momento temos 

uma cor neutra, a do museu, contrastando com o impacto das vibrantes cores dos quadros de 

Van Gogh.  

Posteriormente somos conduzidos a universo colorido e luminoso do artista, em que já 

podemos perceber na pintura A Ponte de Langlois (1888). “Abre-se para o pintor um breve 

período de otimismo pessoal que se reflete na luminosidade e no colorido de obras como 

esta.” (F&G, 1997, cd-rom Van Gogh). 

 A seguir temos uma série de obras das quais tem um grande destaque para a textura e 

as cores. Aqui Kurosawa reforça sua aproximação com as artes e seu conhecimento, o qual 

enfatiza mostrando as fortes pinceladas e o uso dos vibrantes tons quentes e frios empregados 

por Van Gogh, nas passagens que o admirador faz de um quadro para outro. 

 
Naturalmente, como aspirante a pintor, vasculhava todas as obras que podia, 
japonesas e ocidentais. Naquela época, não existiam muitos livros de arte ou estudos 
sobre pintores, mas eu comprava tudo o que o meu dinheiro permitia. O que não 
conseguia adquirir, memorizava, através da observação prolongada nas livrarias. 
(KUROSAWA, 1990, p. 116). 

 

 Aumont menciona que uma das fontes de inspiração para o cinema é as artes plásticas, 

e que muitos filmes tentaram imitar as cores empregadas por grandes artistas. ”As 

personagens de pintores são bem numerosos no cinema clássico, mas foi sobretudo ao tentar 

imitar supostas leis cromáticas que o cinema quis prolongar a pintura.” (AUMONT, 2003, p. 

63). 

 

4.2.6 Lenda/Mito/Tradição 

 

 Nesse episódio constatamos a ruptura de uma tradição nipônica. Os artistas japoneses 

produziam seus esboços e pinturas em ambientes fechados, até a abertura do país ao Ocidente, 

onde essa forma de compor se alterou. Rivière (1979) comenta que em 1896 é fundada a 

Academia de Arte de Tóquio, onde: 

 
[...] foi ensinada a pintura ao ar livre, isto constituiu então uma inovação muito 
importante, porque o artista oriental não fazia esboços ao ar livre, e ainda menos em 
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pintura, já que conservava no seu coração a beleza da Natureza que contemplava 
longamente [...] (RIVIÈRE, 1979, P. 128). 
 

 O que podemos perceber neste trecho é a forma de pintar ao ar livre do artista 

ocidental. Onde após um longo período de observação da natureza, ele se recolhia para 

espaços fechados, onde produzia suas pinturas. Modo este que foi incorporado por muitos 

pintores japoneses, e aqui nos parece que Kurosawa aceita bem esta maneira de trabalhar, já 

que tem apreço pelo trabalho de Van Gogh, o retratando neste episódio. 
 

4.2.7 Planos 

 
 Como no primeiro episódio aqui também Kurosawa se utiliza de forma especial dos 

planos. Do momento em que o estudioso se encontra no museu até a sua busca pelo pintor a 

maioria dos planos usados são: plano geral, plano médio, plano americano e grande plano 

geral. O diretor só utiliza alguns planos detalhes para marcar a força do personagem de Van 

Gogh comparado a locomotiva, que é mostrado os detalhes das rodas em movimento frenético 

e do seu vapor expelindo fumaça compulsivamente. 

 Fora este momento, temos algum plano detalhe no percurso dos quadros e no sol que 

motiva o pintor a trabalhar sem parar. “O sol me compele a pintar. Não posso perder meu 

tempo falando com você.”, explica o personagem. 

 Outro recurso que o diretor explorou bastante nesse episódio foi os cortes secos29, os 

quais nos parecem que dão a idéia de sonho, onde uma imagem pula para a outra. Aumont 

afirma que essa passagem brusca de um plano para outro configura uma interferência de valor 

no filme. “[...] se o corte seco intervém no interior de um segmento autônomo (uma seqüência 

de planos), ele não tem valor de pontuação; mas tem esse valor quando está situada entre dois 

segmentos.” (AUMONT, 2003, p. 66).  

 

4.3 OITAVO EPISÓDIO – POVOADO DOS MOINHOS  

 

 Seguindo a idéia de divisão dentro do trecho, para facilitar a compreensão, neste 

nominamos as partes como: o visitante, o diálogo e o cortejo. Este episódio diríamos que tem 

uma peculiaridade com uma passagem da vida de Kurosawa, a qual abordaremos no decorrer 

desta leitura descritiva.  

4.3.1 Cenário 

                                                 
29 Corte seco: “Chama-se de corte seco a passagem de um plano a outro por uma simples colagem, sem que seja 
marcado por um efeito de ritmo ou por trucagem.” (AUMONT, 2003, p. 66). 
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 Neste fragmento nos deparamos com um ambiente natural, rodeado de uma 

simplicidade harmônica. O espaço se configura através de árvores verdes, um córrego, flores 

silvestres e vários moinhos. 

 Este cenário inicial com o qual o visitante se depara, parece-nos remeter a uma idéia 

de contemplação a natureza por parte dele. Característica essa presente no espírito do povo 

nipônico. Sakurai (2007) afirma esta relação:  

 
De fato, a natureza tem um espaço muito particular entre os japoneses. Suas marcas 
são muito evidentes, [...] na forma como exploram economicamente as terras ou 
preservam suas florestas, na religião, na arte, na literatura, na concepção de lazer. 
Em suma, o desejo de uma ligação próxima com a natureza faz parte do modo de ser 
japonês. (SAKURAI, 2007, p. 11). 

  

 

 

 

 

 

 
Refletem a contemplação da natureza 
 

Já no encontro entre o visitante e o senhor, se evidencia ainda mais esta apreciação do 

espaço natural, principalmente com o diálogo entre os dois. “Tentamos viver do modo como o 

homem vivia antigamente. É o modo natural de viver. Hoje em dia as pessoas se esquecem de 

que elas são só uma parte da natureza.”, diz o velho senhor. 

O cineasta reforça no trecho do cortejo esta menção ao bucólico, através da harmonia 

que os habitantes do povoado retratam em aceitar a morte como parte do processo natural da 

simbiose homem-natureza. Todo esse cenário do oitavo episódio, consideramos ser inspirado 

em uma passagem da vida de Kurosawa. 
 

Nos meus tempos de ginásio, quando visitei o interior de Akita, as pessoas eram 
realmente simples. E não que a paisagem de lá fosse tão pitoresca. Era comum. Mas, 
ao mesmo tempo, tinha uma beleza simples. Para ser preciso, o local em que meu 
pai nasceu chamava-se Vilarejo Toyokawa [...] (KUROSAWA, 1990, p. 102). 

  

 Por fim, temos os moinhos que nós interpretamos aqui como se Kurosawa quisesse 

fazer uma representação do ciclo da vida. Em analogia com o comentário feito pelo ancião 
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“As coisas mais importantes para os seres humanos são ar limpo e água limpa e as árvores e 

plantas nos dão isso. Tudo está sendo sujo, poluído para sempre.” Assim, sabemos que existe 

um processo de reciclagem do monóxido de carbono com as árvores que devolvem ar limpo e 

das plantas que limpam as águas.  

 

4.3.2 Figurino 

 

 Notamos uma oposição entre os figurinos do visitante e dos moradores do povoado. 

Esta distinção busca expressar o universo moderno e o tradicional, através de roupas 

contemporâneas que traja o viajante, em distinção ao figurino atemporal dos moradores. 

 Podemos dizer que o diretor tem especial cuidado com os figurinos, baseado nos seus 

conhecimentos, advindos do tempo que trabalhou como assistente de direção na PCL. “[...] 

trabalhei em departamentos como contra-regragem e figurino.” (KUROSAWA, 1993, extras 

de Os Sete Samurais).  

 

4.3.3 Som 

 

 Faremos a abordagem do som em três momentos. Quando o viajante chega ao 

povoado ele contempla toda a paisagem e, juntamente com ela, temos o som do riacho e dos 

pássaros. Esta forma de inserir os sons de Kurosawa não só reforça o tipo de ambiente 

tranqüilo, como dá o aspecto de sonho à história. A maneira como o diretor conduz o som 

talvez seja reflexo de suas percepções de como hoje é empregada a sonoridade nos filmes, 

fato este descrito por ele: 

 
Os sons que ouvi quando garoto eram completamente diferentes desses de hoje. Em 
primeiro lugar, não existia algo como o som elétrico naqueles dias. [...] Todos os 
sons eram naturais. Entre esses sons naturais muitos se perderam para sempre. 
Tentarei me recordar de alguns deles. O som do sino de madeira que o bombeiro 
usava. [...] Os tambores do homem que concertava a correia dos tamancos de 
madeira. O tambor do vendedor de balas. (KUROSAWA, 1990, p. 66). 

 

Em um segundo momento, temos três vozes, a das crianças, do visitante e do senhor, 

ambas se contrastam, as quais poderíamos dizer que são o reforço da representatividade do 

ciclo de vida dentro do episódio. Posteriormente, tem-se uma música tocada por instrumentos 

que não poderíamos dizer que são típicos, com exceção aos sinos que acompanha a execução 

e o coro de vozes. Esta ambiência cria um momento de celebração à morte, uma despedida 
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feliz. Não podemos afirmar que essa forma de aceitar a morte seja a maneira com que o povo 

nipônico lida com a perda de seus entes, mas podemos confirmar que neste caso era um modo 

particular do povoado afirmar suas tradições e respeito aos mais velhos. Acreditamos que 

Kurosawa aqui, faz uma ode à vida. 

 

4.3.4 Personagens 

 

 Da mesma forma, que os figurinos, aqui os personagens também se opõem. Enquanto 

o visitante representa o ser urbano inquieto com suas indagações, o senhor retrata a sabedoria 

dos costumes e cultura milenares. 

 A proposta de Kurosawa aqui nos parece que é gerar uma identificação, do modo de 

vida do homem atual, com a importância de se preservar os valores acumulados com a 

experiência de vida, tipicamente nipônico, que é a valorização da maturidade. Sobre esta 

identificação dos personagens com o espectador Aumont comenta:  

 
[...] a identificação com o representado, por exemplo, com o personagem – no caso 
de um filme de ficção – é, em primeiro lugar, a capacidade do espectador de 
identificar-se com o sujeito da visão, com o olho da câmera que viu antes dele, 
capacidade de identificação sem a qual o filme nada seria se não uma sucessão de 
sombras, de formas e de cores, literalmente “não-identificáveis” em uma tela. 
(AUMONT, 1995, p. 259). 

 

 Neste trecho também podemos destacar o ambiente que a princípio é o cenário, como 

um dos principais atores. Já que, a maioria dos diálogos do visitante e do ancião está focada 

na relação homem natureza. Esta intenção pode ser vista através da memória de Kurosawa:  

 
O que vi e ouvi dos habitantes de Toyokawa há cinqüenta anos foi surpreendente 
simples e pacífico, quase triste. As memórias que tenho desse local perderam-se na 
distância, como um vilarejo visto pela janela de um trem, cada vez menor e mais 
nebuloso. (KUROSAWA, 1990, p. 104). 
 

 

4.3.5 Cores 

 

 Todo o ambiente tem o predomínio da cor verde, num tom vivo demonstrado pelas 

árvores e plantas, o qual nos parece representar a vida, assim como, a coloração esverdeada da 

água que é repleta de algas. Os outros tons vibrantes ficam por conta das várias espécies de 

flores silvestres que ornam todo o espaço cênico, proporcionando um conjunto harmonioso.  
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 Um contraponto que podemos inferir é as cores das roupas. Enquanto, as do visitante 

tem tons mais próximo do neutro atribuindo-lhe aspecto de um forasteiro, as dos moradores 

são de cores vibrantes, manifestando os seus hábitos e tradições comuns a todo povoado. 

Kurosawa é um constante observador do ambiente humano, e para nos parece que ele buscar 

refletir seu pensamento de todas as formas, inclusive nas cores. ”Eu faço filmes sobre coisas 

que eu realmente acho fascinante. Ao fazê-lo, posso acabar por examinar a natureza humana.” 

(KUROSAWA, 1993, extras de Os Sete Samurais). 

 

4.3.6 Lenda/Mito/Tradição 

 

 Os aspectos no que dizem respeito à tradição, aqui nos parecem ser enfocados em 

quatro momentos. O primeiro no ambiente natural, o qual nos remete à tradicional 

composição que os japoneses fazem ao remontarem um jardim. Sakurai explica sobre essa 

característica:  

 
Os elaborados jardins japoneses, com sua arquitetura peculiar, são uma homenagem 
do homem à natureza. São réplicas reduzidas da paisagem natural, cenários ornados 
com árvores, arbustos, pedras, peixes (como as populares carpas coloridas), em 
desenhos que reproduzem a percepção artística das ondulações do relevo, dos 
elementos vegetais, animais, minerais, que mudam de cores conforme a estação do 
ano. (SAKURAI, 2007, p. 16). 
 

 O segundo seria o respeito pela experiência adquirida e passada pelos mais velhos. 

Neste caso o senhor idoso explica a importância de se cuidar do ambiente em que vivemos. 

“Não achamos certo cortar árvores, mas bastam aquelas que caem sozinhas. Nós as cortamos 

e as usamos como lenha.” 

 Um terceiro se constituiu em uma tradição da qual as crianças e o povoado depositam 

flores sobre uma pedra. Este fato retratado no episódio como sendo um costume local, se 

originou na infância de Kurosawa, como ele relata a seguir:  

 
Nas proximidades da rua principal do vilarejo havia uma pedra enorme, com flores 
em sua parte mais alta. Todas as crianças que passam por lá colhiam flores silvestres 
e as deixavam sobre a pedra. Perguntei a elas por que faziam isso e elas diziam não 
saber a razão. Descobria-a com um velho do vilarejo. Um homem morrera ali 
durante a batalha de Boshin, há cem anos. Compadecidos, os habitantes o 
enterraram, colocaram a pedra sobre o túmulo e deixaram flores lá. As flores 
tornaram-se um hábito na vila, que as crianças mantinham sem mesmo saber o por 
quê. (KUROSAWA, 1990, p. 104). 
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 É importante salientar que alguns costumes nascem sem clareza do que são e por que 

são, mas são apenas repetidos e repassados. 

 Na última tradição observamos o modo alegre como é aceitou a morte por parte dos 

aldeões. Rito este que é comentado pelo ancião: “Não temos templos nem sacerdotes por aqui 

por isso, todos os aldeões carregam o morto até o cemitério, sobre a colina. Não gostamos 

quando um jovem ou uma criança morre. É difícil comemorar uma perda assim.” 

 

 

 

 

 

 
 
                                          
                                            A proximidade com a morte, aceitação da finitude do homem  
 

4.3.7 Planos 

 

 Mais uma vez o cineasta usa os planos ao seu favor. No trecho em que o viajante está 

chegando ao povoado até encontrar o ancião, temos três tipos de planos: plano geral, plano em 

movimento ou travelling30, e grande plano geral. Estes três enquadramentos é a forma que o 

diretor encontro para contemplar e exaltar a natureza. Esta forma de contar a história é um dos 

pontos que nós consideramos como onírico neste episódio. Sobre esta questão Francastel 

(1998) comenta “Só a imaginação torna vivo um quadro ou um filme. Esteja à superfície 

plástica coberta de imagens sucessivas ou de imagens fixas, o que nela aparece nunca é o 

real.” (FRANCASTEL, 1998, p. 173). 

 Nos trechos que seguem os diálogos e o funeral, temos o plano geral, primeiríssimo 

plano31, travelling e planos gerais com Plongée e Contraplongée. 

 

 

 

                                                 
30 Plano em movimento ou travelling: “a câmera inteira se desloca sobre uma plataforma (dolly), indo para frente  
e para trás, podendo também fazer curvas.” (RODRIGUES, 2007, p. 35). 
 
31 Primeiríssimo plano (PP): “Nele o personagem é enquadrado do busto para cima, dando maior evidência ao 
ator, servindo para mostrar características, intenções e atitudes do personagem.” (RODRIGUES, 2007, p. 29). 
 



 51

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Os vários planos que Kurosawa usou para valorizar os movimentos, os figurinos, as cores e tradição do funeral 
 
 

4.4 KUROSAWA: UMA PONTE ENTRE O ORIENTE E O OCIDENTE 

 

 Buscaremos abordar os principais aspectos de orientalismo e ocidentalismo, no que diz 

respeito ao cineasta. Através dos comentários dos autores e das reflexões de Kurosawa diante 

do cinema e do mundo, passaremos pelos pontos que propõem estas ligações. 

 Merten (2003) menciona que Kurosawa é o “imperador do cinema japonês”, mas antes 

mesmo de se lançar ao mundo cinematográfico o diretor é considerado um talentoso e 

reconhecido pintor. Ainda no ginásio segundo o relato de um amigo seu descrito no relatório 

da turma de formandos de 1972: 

 
Akira Kurosawa era ruim em todas as disciplinas, com exceção de redação e pintura. 
Seu trabalho era publicado com freqüência na revista da escola. Uma dessas 
pinturas, natureza-morta de alguma fruta, segundo me recordo, deixou em mim uma 
impressão que ainda permanece. [...] Imagino isso porque ele era tão talentoso [...] 
(KUROSAWA, 1990, p. 79). 
 

 O cineasta podia não ser um ótimo aluno, mas era um curioso consumidor de cultura. 

“Devorara pintura, literatura, teatro, música e outras artes e enchia a minha cabeça com uma 

porção de coisas relacionadas ao cinema” (KUROSAWA, 1990, p. 141). Além disso, era 

estudioso de obras russas. “O idiota (Hakuchi, 1951) inspira-se no romance homônimo de 

Dostoievsky, autor do qual Kurosawa era profundo conhecedor” (NOVIELLI, 2007, p. 194). 
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 Uma confirmação de seu vasto conhecimento e talento para moldar obras literárias 

ocidentais ou orientais no seu cinema são as adaptações feitas por vários diretores de seus 

filmes: 
Vários desses filmes ficaram tão famosos que tiveram remakes32 no Ocidente: 
Rashomon, de 1950, virou As Quatro Confissões (The Outrage), de Martin Ritt, em 
1964, Os sete Samurais (Shichimin no Samurai), de 1954, transposto para western33 
virou Sete Homens e Um Destino (The Magnificent Seven), de John Sturges, em 
1960; e Yojimbo, de 1961, está na origem de Por um Punhado de Dólares (Per Um 
Pugno di Dollari),com o qual Sergio Leone inventou o spaghetti western34 em 1964. 
(MERTEN, 2003, p. 188). 
 

 O diretor destaca a importância de duas pessoas para sua carreira: o seu irmão Heigo, 

“Devo muito ao discernimento de meu irmão no que se refere à literatura e cinema. Eu tinha o 

cuidado especial de assistir a tudo o que recebesse sua recomendação” (KUROSAWA, 1990, 

p. 116); e ao diretor e mestre Kajirô Yamamoto, carinhosamente chamado por ele de Yama-

san, que o iniciou no cinema. “Aprendi tanto sobre cinema e direção com Yama-san que não 

poderia descrever, aqui, tudo o que me ensinou. Era, se dúvida, o melhor dos professores.” 

(KUROSAWA, 1990, p. 154). 

Kurosawa sempre buscou ser fiel aos seus princípios e forma de pensar. Os quais ele 

credita seu reconhecimento internacional.  

 
Mas acho que o que mais atrai as platéias estrangeiras é o fato de eu não procurar 
lhes agradar. Você percebe um filme assim de cara se você tenta deixar atraente 
ressalta as qualidades japonesas e contando uma história que os ocidentais vão 
considerar exótica eles reagem de forma negativa. Mas se você, como japonês, 
simplesmente conta uma história sobre as preocupações do povo japonês, ela vai 
atrair gente do mundo todo, já que todo país tem preocupações. (KUROSAWA, 
1993, extras de Os Sete Samurais). 
 

 Não poderíamos encerrar estes comentários sobre o cineasta sem mencionar alguns 

detalhes. Kurosawa relata que anotava tudo o que via, pensava e acreditava ser útil de alguma 

forma para seus roteiros e filmes, em cadernos que ele guardava e rememoramos um trecho. 

“[...] o cinema japonês precisa ser mais dinâmico. Os filmes japoneses da época tendiam a ser 

muito estáticos. Então acho que escrevi isso de que precisávamos encontrar uma forma de 

colocar mais ação neles.” (KUROSAWA, 1993, extras de Os Sete Samurais). 

                                                 
32 Remake: “filme cujo roteiro é bem próximo do roteiro de um filme precedente.” (AUMONT, 2003, p. 255). 
 
33 Western: ou faroeste é o gênero que trata “das guerras indignas, da Fronteira, do gado, da guerra de Secessão, 
o conflito México-texano, enfim. Estes dão conta da quase totalidade das ficções western.” (AUMONT, 2003, p. 
119). 
 
34 Spaghetti Western: uma subdivisão do genro western. 
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 Além disso, revela a forma como escrevia seus roteiros, de que a inspiração deveria 

ser como as letras das canções que cantava na escola primária. Os roteiros deveriam ser 

sinceros, simples, relatando os acontecimentos com objetividade e fidelidade surpreendente, 

sem descrever nem um sentimento desnecessário. “Em anos posteriores disse a meus diretores 

assistentes que esta deveria ser a maneira exata de conceber um script de filme. Encorajei-os a 

usar essas canções como modelo e a aprender com suas descrições. Até hoje, estou 

convencido de que este é um bom método.” (KUROSAWA, 1990, p. 65). 

 Outros dois pontos que poderíamos dizer como contribuição é a utilização de múltiplas 

câmeras, que ele começou a usar a partir do filme Os sete samurais. 

 
O que a câmera mais revela é o constrangimento do ator o que faz com que a platéia 
se distraia. Eliminar esse constrangimento é a tarefa mais difícil do diretor, assim, 
como dos atores. Mas a disposição com várias câmeras automaticamente elimina o 
constrangimento do ator. (KUROSAWA, 1993, extras de Os Sete Samurais). 

 

E por fim, o seu comentário de como o compreender. “Penso que a maneira mais fácil 

de falar a respeito de mim mesmo desde a época em que me tornei diretor de cinema seja 

acompanhar minha filmografia e atravessar minha vida filme por filme.” (KUROSAWA, 

1990, p. 197). A partir deste comentário poderíamos inferir que em algumas de suas películas 

Kurosawa retrata o seu ego. Assim como, referido por Merten (2003) o ator Tatsuya  Nakadai 

virará “no fim da vida de Kurosawa, o alter-ego.” 

 

O quadro abaixo serve de argumento para resumir as hipóteses que levantamos quando 

propomos este trabalho. 
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TRAÇOS 1º Episódio 5ª Episódio 8º Episódio 

 

 

  ORIENTE 

- diálogo em japonês 

- respeito aos mais 

velhos; 

- teatro (Nô e Kabuki);     

- música e figurinos 

típicos;   

- rigor na educação;  

- lenda (raposa); 

- alguns quadros inspirados 

nas estampas japonesas; 

 

- contemplação a natureza 

(zen); 

- diálogo em japonês; 

- respeito às tradições; 

- passagem de conhecimento 

(sábio); 

- culto aos mortos; 

- música típica; 

 

 

OCIDENTE 

 

 

_ 

- diálogo em francês e inglês; 

- as obras de Van Gogh; 

- paisagens francesas; 

- participação do diretor 

Martin Scorcese; 

- música clássica; 

- música clássica (no final); 

- figurino do visitante; 

 

                                
                             CONTRIBUIÇÕES DE KUROSAWA 

 

 

- tornou conhecidas as produções cinematográficas japonesas no Ocidente; 

- “lendário uso de múltiplas câmeras” (KUROSAWA, 1993, extras de Os Sete Samurais); 

- a sua reflexão de vida, através do alter-ego em seus personagens; 

- seu trabalho inspira cineastas como George Lucas e Francis Ford Coppola; 

- sua forma magistral de associar as várias artes, das quais tinha grande conhecimento. 

“Minha cabeças estava repleta de conhecimentos sobre arte, literatura, teatro, música e cinema 

[...].” (KUROSAWA, 1990, p. 118); 

- sua forma de desenvolver roteiros; 

- um dos mais conhecidos diretores do cinema nipônico. “Kurosawa é, sem dúvida, o mais 

conhecido de todos os diretores japoneses no Ocidente, e seus filmes sempre tiveram as 

maiores probabilidades de distribuição em todos os países. [...].” (NOVIELLI, 2007, p. 192); 

- a forma simples como apresenta o seu povo e suas tradições, sem estereótipos; 

- deixou um legado de 30 obras conhecidas no Ocidente; 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O fascínio que o cinema desperta até hoje no ser humano é evidente, e ficou claro ao 

percorrermos a sua história. Não seria diferente o seu encanto sobre os futuros 

comunicólogos, que muito trocamos e aprendemos com essa forma criativa que o homem tem 

de se comunicar.  

 Diante de nossos propósitos, de buscar características do povo nipônico e 

contribuições de Kurosawa, a fim de estabelecermos elos entre Ocidente e Oriente, 

alcançamos nossas intenções. Através dos três episódios da obra Sonhos, conseguimos 

configurar a ponte entre esses dois supostos extremos. 

 Ficou claro para nós o encanto de Kurosawa pelo Ocidente. Acreditamos que este, seja 

um dos grandes fatores pelos quais estes dois pólos tenham se mesclado através de sua obra, 

principalmente na passagem do Quinto Episódio, onde a sua admiração por Van Gogh é 

explicitada. 

 Para nós, o episódio Corvos fica nas entre-linhas como sendo uma dessas tantas pontes 

que o cineasta criou através de sua obra. O trecho Sol em meio a Chuva, evidência as 

características do povo oriental. Já em o Povoado dos Moinhos, o diretor consegue 

universalizar suas reflexões de vida e morte cinematográfica.   

 Ao buscarmos conhecer um pouco da história de Kurosawa percebemos que este usou 

suas películas de duas formas. Uma indireta, sendo seus filmes as telas nas quais ele pintava 

suas obras que ganhavam vida através das interpretações. Outra forma que ele encontrou foi 

usar seus personagens, como sendo ele falando ao público. Estas duas constatações ficaram 

claras para nós em sua entrevista e em seu livro. 

 Fora isto, parece-nos que estes três episódios são partes de um todo, que Kurosawa 

buscou mostrar em Sonhos, passagens de sua vida. Aqui poderíamos mencionar sua infância 

rigorosa (Sol em meio a Chuva), sua fase adulta, em que ele aspira ser pintor e se encanta por 

grandes artistas (Corvos) e por fim, seu retorno a um de seus últimos momentos feliz na 

infância (Povoado dos Moinhos), em que ele usa como fecho para expressar uma lição, típico 

de contos orientais. Demonstrada pelo velho senhor sábio, que acredita já ter vivido o 

suficiente, e poderia deixar a vida, a finitude do homem. 

 Não podemos dar uma conclusão à esta pesquisa, pois sabemos que esta tem inúmeras 

possibilidades no que tange à estética do cinema. Portanto, resta-nos dizer que dentro do que 

propomos conseguimos resultados satisfatórios. E, por fim, para nós ficou mais do que a 
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experiência de como é complexo o desenvolvimento de um trabalho final de graduação. 

Ficou-nos a possibilidade de investigar ainda mais esta arte que é o cinema oriental.  
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7 ANEXOS 

Lista de filmes do diretor Akira Kurosawa35 (1910 – 1998) 

 

1943 - Saga do judô (Sanshiro Sugata) 

1944 - A mais bela (Ichiban utsukushiku) 

1945 - Saga do judô – nova versão (Zoku Sugata Sanshiro) 

1945 - Aqueles que pisaram na cauda do tigre (Tora no o o fumu otokotachi) 

1946 - Aqueles que fazem o amanhã (Osu o tsukuru  hitobito) 

1946 - Nenhum pesar sobre nossa juventude (Waga seishuni kuinashi) 

1946 - O domingo maravilhoso (Subarashiki nichiyobi) 

1948 - Anjo embiagado (Yoidore tenshi) 

1949 - Duelo silencioso (Shizuka naru ketto) 

1949 - Cão danado (Nora inu) 

1950 - Escândalo (Shubun) 

1950 - Rashomon (idem) 

1951 - O idiota (Hakuchi) 

1952 - Viver (Ikiru) 

1954 - Os sete samurais (Shichinin no samurai) 

1955 - Anatomia do medo (Ikimono no Kiroku) 

1957 - Ralé – (Donzoko) 

1957 - Trono manchado de sangue (Kumonosu Jô) 

1958 - A fortaleza escondida (Kakushintoride no san akunin) 

1960 - O homem mau dorme bem (Warui yatsu hodo yoku nemuru) 

1961 - Yojimbo – (Yojinbo) 

1962 - Sanjuro 

1963 - Céu e inferno (Tengoku to jigoku) 

1965 - Barba ruiva (Akahige) 

1970 - Dodeskaden – o caminho da vida (Dodesukaden) 

1975 - Dersu Uzala (idem) 

1980 - Kagemusha – a sombra de um samurai (Kagemusha) 

1985 - Ran (idem) 

1990 - Sonhos (Konna yume o mita) 

1991 - Rapsódia de agosto (Hachigatsu no Kyoshinkyoku) 

1993 - Madadayo – (Maada da yo)  

                                                 
35 Lista de filmes: retiradas do livro A História do Cinema Japonês. (NOVIELLI, 2207, p. 333 – 334). 


