
Nunca foi, claro, intenção de Yasujiro Ozu que O GOSTO DO 
SAKÉ fosse o derradeiro filme da sua carreira de 35 anos como 
argumentista-realizador. Aliás, antes de morrer no dia do seu 
60º aniversário, em Dezembro de 1963, ele tinha já algumas 
notas para o projecto seguinte, provisoriamente chamado 
“Radishes and Carrots” (mais uma vez, como habitualmente, 
a história de uma filha prestes a casar e a deixar o seu pai, 
embora o pai neste caso estivesse com cancro, a doença que 
provocou a morte de Ozu); e há todas as razões para acreditar 
que, se ele não tivesse falecido, o mestre Japonês teria 
continuado a completar filmes ao ritmo estável de um filme 
por ano. Infelizmente não foi assim que as coisas aconteceram 
e consequentemente O GOSTO DO SAKÉ acabou por se tornar 
para muitos o “testamento” de Ozu. O GOSTO DO SAKÉ não é 
o filme mais conhecido do realizador, nem o título que os mais 
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familiarizados com o seu trabalho citam como sendo o seu maior feito; estes dois superlativos em particular seriam provavelmente 
melhor aplicados a “Viagem a Tóquio” (1953). E alguns podem até argumentar que o tom mais sombrio desse filme anterior e a sua 
cena fúnebre – completada com um comentário filosófico invulgarmente explícito (“A vida é decepcionante, não é?”, observa uma 
jovem, à qual a cunhada responde de forma simples, “Sim, é”,com um sorriso consideravelmente menos simples) – o tornam um 
canto de cisne mais adequado. Todavia, no refinamento do estilo e temáticas de Ozu, e na sua indefinida atmosfera de nostalgia e 
perda, O GOSTO DO SAKÉ sente-se, de facto, como uma soma da carreira do realizador – e é, afinal de contas, a sua última obra-prima.

Como pode ser dito sobre tantas obras de Ozu, o filme é ao mesmo tempo típico e único. Típico porque tal como todos os filmes do 
realizador, com excepção dos seus primeiros filmes (que foram desde comédias sobre a vida de liceu até filmes de gangster, e que 
revelaram de forma um pouco mais clara o seu lado de fã de Hollywood), é um terno drama doméstico sobre uma família da classe 
média, um shomin-geki característico do seu estúdio, Shochiku. Mais especificamente, pertence a um subgrupo particular destes 
filmes cuja história central gira em torno da questão de saber se uma jovem mulher em idade para casar se casa ou se fica em casa 
para cuidar de seu pai viúvo. Neste caso, ainda que o seu irmão mais novo, Kazuo, tenha também de sair de casa, Michiko Hirayama 
(Shima Iwashita) parece não ter muita pressa de casar; nem mesmo o pai dela (Chishu Ryu) perdeu muito tempo a pensar no 
assunto. Ainda assim, os seus antigos colegas de liceu e companheiros de bebida Professor Horie – que voltou a casar recentemente 
com uma mulher pouco mais velha do que Michiko – e o Sr. Kawai continuam a dizer ao pai que deveria arranjar um noivo para 
a filha antes que esta se torne uma solitária e amarga solteirona, como a filha de Sakuma, um antigo professor que encontraram 
recentemente. Eventualmente, depois de reflectir, de algumas discussões com Michiko e de uma tentativa falhada, Hirayama 
consegue seguir o conselho dos amigos.
Mesmo sem o nome de Ozu nos créditos, qualquer pessoa que já tenha visto algum dos seus filmes reconheceria provavelmente O 
GOSTO DO SAKÉ como sendo um filme seu em menos de um minuto, tão idiossincrático, consistente e sólido é o seu estilo. Cedo 
na sua carreira, o realizador procurou encontrar e desenvolver uma forma de ver e mostrar o mundo que lhe pareceu correcta; tal 
como aconteceu, esta realidade foi também a sua. Os elementos característicos do estilo são, notoriamente, o uso de planos curtos, 
filmados com a câmara quase sempre fixa e num ângulo invulgarmente baixo em relação às personagens em plano; cortes simples 
em vez de fades, wipes ou dissolves; sequências de paisagens e edifícios não só para iniciar os filmes mas também para fornecer 
pontuação e ligações entre as cenas narrativas; a preferência pelos diálogos do “dia-a-dia”, ultra-realistas, muitas vezes de tipo 
aparentemente trivial; e uma preferência para histórias discretas, quase desdramatizadas e evocativas das vidas “normais” da classe 
média, que compunha a maior parte quer da população japonesa quer, presumivelmente, do público de Ozu.

Estes elementos são tão constantes na obra de Ozu que até há quem se queixe de haver muito pouco a diferenciá-los entre 
tantos filmes; não só o seu estilo maduro permanece consistente, especialmente desde “Primavera Tardia” (1949) em diante, 
mas as histórias passaram a centrar-se em algumas situações familiares básicas e em dilemas, ao mesmo tempo que os actores 
se sucederam em vários filmes. É difícil imaginar alguma queixa sobre repetibilidade ser feita contra, digamos, Monet ou Miró, 
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Shostakovich ou Sibelius – nem, mais próximo, contra o gosto de Hawks ou Hitchcock, Almodóvar ou Angelopolous; existem vozes 
automaticamente distintivas em todas as áreas de criatividades. Mas um lamento deste tipo é impreciso e deriva de não observar 
suficientemente de perto os seus filmes.
Assim ao mesmo tempo que O GOSTO DO SAKÉ é, em tantas formas, tão inteiramente típico de Ozu, é também uma variação 
distinta, prolongando de uma forma graciosa os seus predecessores. Em particular, contrapõe poderosamente os seus aspectos 
mais cómicos com lembranças frequentes sobre a solidão que Hirayama irá enfrentar nos seus últimos anos mas também acerca 
do destino que poderá aguardar a sua filha se ele não lhe encontrar um marido; a infelicidade da filha de Shakima é por demais 
evidente na cena desarmante em que o professor regressa a casa bêbedo depois de uma saída à noite com Hirayama. Quer Michiko 
se case ou não, é inevitável que quer Hirayama quer a sua filha acabem sem uma pessoa que é uma fonte de conforto e felicidade; 
nunca somos autorizados a esquecer que o dilema vivido pelo par envolve uma situação em que todos perdem. Além disso, 
Ozu devota a maior parte da narrativa ao pai e aos seus amigos igualmente idosos do que a Michiko, garantindo um sentimento 
constante de nostálgica melancolia – uma nostalgia exemplificada pelo facto de a anfitriã de um bar lembrá-lo da sua já falecida 
mulher e pela repetição de uma antiga marcha de Guerra que Hirayama conhecia dos tempos do Exército. 

Indo além da aparente simplicidade dos filmes de Ozu descobrir-se-á uma imensa sofisticação em jogo na sua construção e 
significado. Tomemos, por exemplo, o tratamento subtil dos temas interrelacionados do envelhecimento, da solidão, da perda, da 
nostalgia e da responsabilidade familiar em O GOSTO DO SAKÉ. Apesar de o verdadeiro ponto central do filme ser aquilo que irá 
acontecer entre Michiko e o pai (e mesmo esse aspecto é já bastante complexo em si mesmo, dado que ambos têm o hábito de 
esconder os seus reais sentimentos acerca da questão do casamento), a relação dos dois é interminavelmente reflectida e refractada 
através das experiências das outras personagens no filme: não só dos outros filhos de Hirayama mas também dos seus amigos 
e famílias, das suas secretárias e colegas, do seu antigo professor, e do homem que encontra num bar e que serviu com ele na 
Guerra. As experiências destas personagens e os seus conselhos têm várias funções: conferem substância à história e enriquecem-
na; proporcionam ao hesitante Hirayama uma gama de opções a considerar; mostram que os seus problemas são comuns e estão 
longe de serem extraordinários; e asseguram que não nos identificamos ou simpatizamos de forma demasiado simplista quer com 
Hirayama quer com a filha. Ozu faz-nos sofrer com as personagens mas fá-lo ao ser honesto em vez de nos manipular. Daí a sua 
famosa contenção: tal como as próprias histórias, as interpretações evitam histrionismos e melodramas. Se ficamos profundamente 
comovidos no final dos seus filmes, isso não se deve ao facto de alguém ter carregado nos botões certos mas porque vimos algo que 
nos abalou de forma verdadeira.
Existem, sugiro, várias razões para esta sensação de veracidade. Em primeiro lugar existe a forma subtil como Ozu contextualiza as 
suas histórias e personagens no contexto do resto do mundo. O GOSTO DO SAKÉ tece um comentário oblíquo sobre o legado da 
Guerra: num dos muitos bares que Hirayama visita, são expressadas diferentes atitudes em relação à derrota do Japão, ao mesmo 
tempo que as preocupações do filho mais velho de Hirayama, Koichi, e da sua nora, Akiko – comprar um frigorígico, jogar golfe – 
demonstram o crescente consumismo e Americanização da sociedade Japonesa. (As personagens nos últimos filmes de Ozu tendem 
a ser mais abastadas do que nos anteriores, reflectindo a mudança do país.) Em segundo lugar existe a tendência constante de Ozu 
para o eufemismo, mais evidente nas interpretações (o Hirayama de Ryu é especialmente magnífico a este respeito) mas também na 
determinação em evitar excessos melodramáticos na narrativa. É estranho que nunca vejamos o casamento de Michiko, ou mesmo 
o homem com quem ela casa – estranho até se perceber que o filme não é sobre o facto de ela ter um casamento feliz mas sobre os 
dilemas enfrentados pelos pais que procuram a felicidade para os seus filhos mas que se sentem magoados quando eles partem de casa.

O eufemismo é subtil. Mesmo quando Michiko descobre que não pode casar com o amigo de Koichi, como secretamente esperava, 
a sua resposta não expressa a decepção muito mais claramente do que a resignação do seu pai, “Sinto muito, por ela.” De facto, 
embora o conteúdo narrativo do filme possa sugerir ser lamechas, na sua maioria O GOSTO DO SAKÉ é tudo menos isso. Os filmes 
de Ozu estão normalmente misturados com a comédia, e aqui existe muita insinuação às custas de Horie, sobre a sua virilidade em 
relação à sua jovem esposa. Além disso, Ozu revela de forma característica um grande talento visual, provocando e confrontando 
as nossas expectativas no seu uso imaginativo daquilo que acontece fora de plano, e surpreendendo-nos constantemente com a 
forma como posiciona uma deslumbrante gama de objectos de cor vermelha – luzes, sinais, camisolas, tapetes, baldes, barris, livros, 
lençois, cartazes, extintores, etc., etc. – no interior das suas meticulosas composições dominada por tons pastéis suaves.
Esses vermelhos estão no seu nível mais requintado quando Ozu nos permite, finalmente, ver Michiko no seu vestido de casamento; 
enquanto a bainha escarlate desliza pelo chão, anunciando a sua partida quer do filme quer da casa da família, a comédia 
começa a ficar para trás. Um pouco embriagado após o casamento, e relutante em voltar para uma casa agora abandonada 
pela filha, Hirayama procura conforto num bar, onde a empregada, reparando no fato escuro e, talvez, no seu estado de espírito 
igualmente sombrio, lhe pergunta se esteve num funeral. “Algo do género.” Aquilo que é tão ressonante nesta resposta é o facto de 
percebermos que as suas palavras são simultaneamente auto-complacentes e verdadeiras. Não existe sentimentalismo, apenas uma 
profunda compaixão.


