


YASUJIRO OZU 

Um dos maiores cineastas japoneses, nasceu a 12 de Dezembro de 1903. 
Durante a escola primária mudou-se para a terra natal do pai, a cidade de Mie, 
e foi nesse local que, referiu o realizador, descobriu pela primeira vez o cinema, 
ao ver “Civilização”, de Thomas H. Ince. Depois do Liceu, trabalhou como 
Professor substituto durante um ano antes de regressar a Tóquio. 

Em 1923, começou a 
trabalhar nos Estúdios 
Shochiku como assistente 
de Fotografia. Três anos 
depois foi transferido para 
o Departamento de 
Realização e em 1927 
estreou-se como 
Realizador com o drama 
de época (o único no seu 
percurso), “The Sword of 
Penitence” (Zange no 
Yaiba). 

Os filmes seguintes de 
Ozu foram muito bem recebidos, particularmente “Eu Nasci, Mas...” (Umarete 
Wa Mita Keredo), que foi escolhido pela prestigiada publicação Kinema Jumpo 
como o melhor filme de 1932. O seu primeiro filme falado “O Filho Único” (Hitori 
Musuko, 1936) acabou por ser o seu último filme com os Estúdios Kamata. 

Ozu foi mais tarde enviado para a Guerra como membro da Equipa militar 
noticiosa - um tempo que aproveitou para ver filmes de Hollywood. Estava em 
Singapura quando a Segunda Guerra Mundial terminou. Foi capturado como 
prisioneiro de guerra mas voltou a filmar em 1947, com “Record of a Tenement 
Gentleman” (Nagaya shinshiroku). 

Depois da Guerra, Ozu voltou a fazer equipa com o seu argumentista Kogo 
Noda e juntos criaram obras-primas intemporais como “Primavera Tardia” 
(Banshun, 1949), “Early Summer” (Bakushu, 1951) ou “Viagem a Tóquio” 
(Tokyo Monogatari, 1953). Nestes filmes, e noutros que se lhes seguiram, Ozu 
e Noda retrataram soberbamente a família Japonesa, as relações entre pais, e 
entre os filhos e os seus pais e mães. 

Através das subtilezas do “estilo Ozu”, com a câmara colocada constantemente 
num nível baixo, a sua recusa de comentar as histórias que transmitia, a sua 
simplicidade e profundidade, estes filmes continuam a ser alguns dos melhores 
da cinematografia japonesa – e não só. Ozu e Noda desenvolveram as suas 
criações num ritmo lento, realizando um filme por ano. 



Em 1958, “Viagem a Tóquio” venceu um prémio importante no Festival de 
Cinema de Londres. Uma enorme retrospectiva foi exibida no Festival de 
Cinema de Berlim, em 1961, granjeando grande atenção internacional para 
Ozu e para o seu trabalho. Recebeu uma medalha do Governo Japonês em 
1958 e no mesmo ano venceu o Prémio da Academia das Artes. Em 1959, 
tornou-se a primeira personalidade do Cinema Japonês a integrar a Academia 
de Arte do Japão. 

Após filmar “O Gosto do Saké” (Sanma no aji, 1962), e no auge da sua 
reputação, Ozu morre em Dezembro de 1963, no mesmo dia em que 
completava 60 anos. O seu corpo foi enterrado no cemitério de Engakuji, onde 
ainda permanece. 

Ozu conseguiu ser ainda mais venerado após a sua morte, não só junto dos 
realizadores japoneses mas também de outras nacionalidades, com Jim 
Jarmusch, Wim Wenders, Aki Kaurismaki ou Hou Hsiao-Hsien. Em 2012, na 
sondagem da revista Sight & Sound do British Film Institute, “Viagem a Tóquio” 
foi considerado o Melhor Filme de todos os Tempos, numa votação que incluiu 
358 realizadores de todo o mundo. No inquérito junto da crítica ficou em 
terceiro lugar. 



DAVID BORDWELL sobre VIAGEM A TÓQUIO  

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. 

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. 

 

David Bordwell é Professor de Estudos Cinematográficos na Universidade de Wisconsin, Madison e autor 
de “Ozu and the Poetics of Cinema” 

 

Ensaio incluído na edição em DVD de VIAGEM A TÓQUIO da Criterion Collection) 

 



O GOSTO DO SAKÉ: UM TERNO ADEUS  

Por Geoff Andrew 

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 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, 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. 

Geoff Andrew é Director de programação de cinema do British Film Institute Southbank, em Londres, e 
editor na Time Out London. Escreveu, contribuiu para, e editou inúmeros livros sobre Cinema, incluindo 

estudos sobre filmes de Nicholas Ray, o filme “10” de Abbas Kiarostami, a trilogia das “Três Cores” de 
Krzysztof Kiewslowski, e o cinema independente americano das décadas de 1980 e 90. 

Ensaio incluído na edição em DVD de O GOSTO DO SAKÉ da Criterion Collection 
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