
Quando VIAGEM A TÓQUIO se estreou, em 1953, o público do Ocidente estava ainda a acordar para o Cinema Japonês. 
Akira Kurosawa tinha tido a sua revelação internacional com “Rashomon – Às Portas do Inferno” três anos antes e 
Kenji Mizoguchi estava a avançar para a linha da frente no panorama dos festivais internacionais. Em 1955, “Amores de 
Samurai”, de Teinosuke Kinugasa, acabaria por vencer dois Óscares. Teria sido a altura certa para que um certo cinema 
japonês muito diferente chegasse a um patamar mundial. No entanto Ozu manteve-se desconhecido no estrangeiro, 
principalmente porque os responsáveis o consideravam “muito japonês” para ser exportado.
Embora outros filmes de Ozu tenham sido exibidos esporadicamente na Europa e no Reino Unido, foi VIAGEM A 
TÓQUIO que quebrou a barreira. Houve projecções aqui e ali em meados dos anos 1950, um prémio do British Film 
Institute em 1958, e visionamentos especiais organizados por Donald Richie e outros programadores. Entretanto 
estreou-se em Nova Iorque em 1972, coincidindo com a publicação do livro de Paul Schrader, “Transcendental Style in 
Film”, e conquistou o coração de críticos influentes. Quando “Ozu: His Life and Films”, de Donald Richie foi publicado, 
dois anos depois, os críticos perceberam que este realizador discreto era um dos melhores artistas da 7ª Arte. Em 1992 e 
2002, no inquérito da Sight & Sound aos críticos, VIAGEM A TÓQUIO figurou como um dos dez melhores filmes de todos 
os tempos.
A forma caprichosa como este filme entrou na cultura cinematográfica mundial faz-nos suspeitar que o seu sucesso é 
acidental. Certamente “Primavera Tardia” (1949) e “Early Summer”, citando apenas dois exemplos, não serão igualmente 
excelentes? O próprio Ozu insinuou com reservas: “Este é um dos meus filmes mais melodramáticos.” No entanto 
VIAGEM A TÓQUIO revela ser uma notável e completa introdução ao seu universo singular. Contém, em miniatura, 
muitas das qualidades que encantam os seus admiradores e que comovem os espectadores, não interessa quão 
distantes, até às lágrimas.

[ Este texto revela aspectos importantes sobre o enredo do filme ]
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Temos, antes de mais, a história mundana. OZU e o seu argumentista, Kogo Noda, focaram frequentemente os seus 
enredos no propósito de casar uma filha, uma situação em redor da qual uma série de vidas de várias personagens 
podem ser reveladas. Mas VIAGEM A TÓQUIO não tem sequer este mínimo ponto de partida para o enredo; transporta 
até ao limite a crença de Ozu de que a vida quotidiana, apresentada de forma eficaz, garante elementos dramáticos 
suficientes para nos envolver profundamente. Um casal idoso deixa a sua pequena cidade de Onomichi para visitar os 
filhos e netos. Inevitavelmente, incomodam os seus anfitriões; inevitavelmente, sentem-se culpados; inevitavelmente, os 
filhos negligenciam-nos. Durante a viagem, o casal torna-se consciente das virtudes e vaidades da sua prole. No comboio 
de regresso a casa, a mãe sofre um ataque e pouco tempo depois acaba por morrer.
Este arco de acção esconde uma estrutura forte e hábil. Depois de deixar para trás a sua filha mais nova, Kyoko, vemos 
os Hirayamas a visitar os filhos em ordem decrescente de nascimento. Em primeiro lugar ficam com Koichi e a sua 
família, depois com Shige e a sua, depois com Noriko (que casou com o seu terceiro filho), e finalmente com o jovem 
Keizo, em Osaka. Fora da história que vemos no ecrã eles visitaram Keizo em primeiro lugar, a caminho de Tóquio, 
mas Ozu e o seu argumentista apenas retratam a paragem que o casal faz na viagem de regresso – em parte para nos 
permitir criar expectativas sobre como será a hospitalidade do filho mais novo, mas também para respeitar a estrutura 
da árvore genealógica. 

Este modelo poderia parecer demasiado arrumado se não estivesse cuidadosamente escondido sob a riqueza de 
detalhes dos gestos e da fala, desde a frenética energia dos netos (um deles assobia a música do “Cavalgada Heróica”, 
de John Ford) até à tristeza dos pais idosos, preocupados com os problemas dos filhos. Mais do que uma vez, a 
personalidade emerge através de comparações concisas. Shige, uma mulher de negócios, é suficientemente pragmática 
para pôr na sua mala um kimono de funeral para a viagem a casa, mas não passa pela cabeça de Noriko que Tomi 
morrerá, e portanto ela não está preparada. Quem pode dizer qual das mulheres é a mais virtuosa? Jane Austen, Anton 
Tchekhov – são estes os artistas de que nos lembramos quando nos confrontamos com uma história contada com 
revelações de temperamento e estados de espírito tão delicadas quanto estas. E no entanto não há nada de leve no 
tacto de Ozu; adquire uma mordacidade rigorosa.”Que estranho”, reflecte Tomi, “dormir na cama do meu falecido filho.”
VIAGEM A TÓQUIO exemplifica ainda o estilo único de Ozu – câmara a um nível baixo, mudanças de plano de 180 graus, 
quase nenhum movimento de câmara, e os planos ligados através de justaposição. Nas cenas de diálogo Ozu recusa 
abandonar o plano quando uma personagem está a falar; como se todas as pessoas tivessem direito a ser ouvidas 
integralmente. Outros filmes usam as suas técnicas distintivas de forma mais lúdica, mas aqui ele parece principalmente 
concentrado em criar um mundo calmo em oposição ao qual as suas personagens se destacam.

O mesmo equilíbrio delicado surge na recusa em desequilibrar a balança. Seria fácil sentimentalizar Shukichi, por 
exemplo, mas quando ele regressa a cambalear e bêbedo de uma reunião, Shige comenta como ele voltou aos seus 
velhos hábitos. A implicação é a de que a bebida já causou problemas familiares. (Isto volta a ecoar após a morte de 
Tomi: “Se soubesse que as coisas acabariam assim, teria sido mais amável com ela.”) A generosa Noriko confessa que por 
vezes se esquece do seu falecido marido. Da mesma forma, a maior parte dos irmãos não são profundamente egoístas, 
apenas estão preocupados e enredados nas vidas que construíram para si mesmos. Até Shige, sobre a qual os olhares 
ocidentais se inclinam para o julgamento, nos surpreende com a sua súbita, copiosa e extremamente sincera explosão 
de lágrimas com a morte da mãe: e as suas arestas rígidas são mitigadas pelo facto de ela ser interpretada por Haruko 
Sugimura, uma das mais adoradas actrizes japonesas. 
Graças ao compassivo distanciamento de Ozu, as cenas finais assumem uma enorme riqueza de sentimentos, à medida 
que observamos as personagens a contemplarem os seus futuros. Noriko, sorrindo, confessa a Kyoko que “a vida é 
desapontante”; Shukichi diz a Noriko que deve casar-se de novo; um vizinho avisa Shukichi de que a partir de agora 
ficará sozinho. No entanto estas revelações solenes são equilibradas pela ressonância poética das acções e dos objectos 
quotidianos. Shukichi saúda um belo nascer do sol – simbolizando um novo dia ao escolher um novo kimono. Um relógio 
de pulso vulgar liga mãe, filha e nora numa linhagem de sabedoria feminina alcançada a custo. E o ruído de um comboio 
desaparece, deixando apenas o pulsar de um navio na baía.
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