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RESUMO 

 

As narrativas fílmicas do diretor de animação japonês Hayao Miyazaki – tema da presente 
pesquisa – expõem algumas questões que envolvem a vida em sociedade ao questionar 
situações e estereótipos através da sua estética híbrida, e principalmente por meio das suas 
personagens femininas. Desta forma, tomamos como objeto teórico o consumo da estética 
híbrida – na qual se encontram as personagens femininas – e das camadas de memória aí 
implicadas. Nesse sentido, esta investigação tem como objetivo geral identificar a composição 
das representações femininas e como se dá o caráter transgressor das mesmas. Adotamos 
como objetivos específicos: compreender como surgiu o gênero animê e contextualizar o 
percurso de Hayao Miyazaki como diretor de animação. Entender de que forma as obras de 
Hayao Miyazaki estão inseridas em um contexto de produção e consumo midiático, 
demonstrando negociações feitas entre o diretor e indústria de animação. Verificar de que 
maneira é construída sua estética, a partir da memória textual e análise da composição dos 
cenários, das personagens, do enredo, do figurino e outros aspectos. Analisar como se 
compõem as representações femininas nas obras de Hayao Miyazaki e, por fim, verificar 
como as personagens femininas produzem uma representação de memória que subverte a 
memória do que entendemos como mulher japonesa. Para tal, é feita uma análise a partir de 
um corpus de dez obras roteirizadas e dirigidas pelo diretor [Ponyo: Uma Amizade que Veio 
do Mar (2008), O Serviço de Entregas da Kiki (1989), O Castelo Animado (2004), Princesa 
Mononoke (1997), Meu Amigo Totoro (1988), Porco Rosso: O Último Herói Romântico 
(1992), Nausicaä do Vale do Vento (1984), Vidas ao Vento (2013), A Viagem de Chihiro 
(2001), O Castelo no Céu (1986)]. De modo a destacar as personagens mulheres, formulando 
um quadro metodológico dividindo-as em seis fases: crianças, garotas, jovens, adultas, mães e 
idosas. Valendo-se dos pilares basilares: consumo e comunicação; memória; mulheres, foram 
adotadas pesquisas bibliográficas e documentais, mobilizando autores como Lotman, Le Goff, 
Halbwachs, Pollak, Canclini, Rocha, Martel, Miyazaki, Luyten, Barbosa Júnior, Sato, Louro, 
Hane, entre outros, com diferentes aportes teóricos. Os resultados demonstram que o diretor 
desperta, através de suas mulheres e sua estética híbrida, um pensamento crítico no qual se faz 
possível questionarmos a respeito de aspectos concretizados pela sociedade e pensarmos na 
possibilidade de mudanças e recomeço. 
 
Palavras-chave: Hayao Miyazaki. Consumo. Memória. Hibridismo cultural. Mulheres. 
 

  



	
	

	

ABSTRACT 

The movie narratives from the animator Hayao Miyazaki, the theme of this current research, 
expose some issues that involve life in society and question situations and stereotypes through 
their hybrid aesthetics and, primarily, through their female characters. Thus, we have taken as 
our theoretical object the consumption of the director’s hybrid aesthetics, into which the 
female characters are inserted, and the memory layers implied therein. In this regard, this 
study’s general objective is the identification of the composition of the female representations 
and their transgressing nature. The specific objectives we have adopted include 
comprehending the creation of the animation genre, anime, and the contextualization of 
Miyazaki as an animator. We are seeking to understand how Miyazaki's works are embedded 
in a context of production and media consumption, as well as to demonstrate the negotiations 
between the director and animation industry. We seek to verify the way in which his aesthetic 
is constructed by using textual memory and by analyzing scenery, characters, plots and 
costumes, as well as others’ animated compositions. When we analyze the nature of the 
female representations in the director’s works, we see that these women produce a memory 
that subverts the understood memory of Japanese women. For this research, we have 
established a corpus of ten movies scripted and directed by Miyazaki: Ponyo on the Cliff by 
the Sea (1989), Howl’s Moving Castle (2004), Kiki Delivery Service (1989) Princess 
Mononoke (1997), My Neighbor Totoro (1988), Porco Rosso (1992), Nausicaa of the Valley 
of Wind (1984), The Wind Rises (2013), Spirited Away (1986), Castle in the Sky (1986). In 
order to emphasize the female characters, we have constructed a methodological framework 
consisting of six divisions: children, girls, young females, adults, mothers, and grandmothers. 
Taking consumption and communication, memory, and women as our basic pillars, we have 
employed literature and documentary research, mobilizing authors including Lotman, Le 
Goff, Halbwachs, Pollak, Canclini, Rocha, Martel, Miyazaki, Luyten, Barbosa Jr., Sato, 
Louro, and Hane, each of whom provides a distinct theoretical contribution. The results 
demonstrate that, through his use of women and his hybrid aesthetic, Miyazaki arouses a 
critical thinking that makes the spectator question the values embodied by societies and 
induces the spectator to give thought to the possibility of change and a fresh start. 
 
Keywords: Hayao Miyazaki. Consumption. Memory. Cultural Hybridism. Women. 
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INTRODUÇÃO 

 

A quantidade torrencial de produções culturais voltadas ao entretenimento procuram 

seguir certo padrão: buscam salientar tendências e estilos, ao invés de atentar-se para a 

provocação de questionamentos a respeito da sociedade em seus espectadores. A falta de 

tempo e a produção em grandes escalas contribuem para que os conteúdos fílmicos se 

comprimam em um fluxo exaustivo e vazio no qual é raro encontrar alguma produção que se 

desvincule das amarras uniformizadas do mercado. (MIYAZAKI, 1996). Nesse sentido, a 

fórmula do sucesso se vê atrelada à estandardização; o desvio por causar risco faz-se 

reservado a uma corajosa minoria. 

A companhia Disney, conhecida pelo pioneirismo na animação, foi responsável por 

grande parte dessa normatização, devido à descoberta de técnicas e à formulação dos 

princípios da animação tradicional, industrializou o campo, que serviu de modelo para 

diversos estúdios estrangeiros (BARBOSA JÚNIOR, 2005; MARTEL, 2012), inclusive para 

os animês (SATO, 2005) – objeto empírico abordado por essa pesquisa.  

Conhecida por filmes onde as representações femininas são evidenciadas pela beleza, 

delicadeza e majoritariamente limitadas a ser salvas por um príncipe encantado – com 

ressalva para alguns filmes atuais, como, por exemplo, Valente (2012) e Fozen: uma aventura 

congelante (2013), dentre outros, esse tipo de interpretação dialoga não só com o papel social 

construído em torno das mulheres ocidentais, mas com o das orientais também que, conforme 

Barbara Sato (2003), são identificadas como particularmente dóceis e orientadas para a 

família – como evidenciado na era Meiji. 

Algumas representações femininas japonesas, produzidas pela indústria do 

entretenimento, confirmam e reasseguram o local da mulher em um círculo familiar e, assim 

como a Disney, o eixo principal do enredo se dá em torno de situações romantizadas – como é 

o caso do shojo (LUYTEN, 2012). Por outro lado, em obras destinadas ao público masculino 

e adulto, mulheres têm suas partes do corpo expostas, associando-as a um objeto de desejo, 

atribuindo-lhes comportamento e expressões sexualizadas (GREINER, 2015) 

De uma maneira ou de outra, é escasso atrelar às mulheres um papel de liderança e 

independência, sem vulgarizá-la ou obter como aspiração principal a formação de uma 

família, fugindo de aspectos tradicionais que possam remeter a um histórico de submissão 

construído em determinados moldes societários. Entretanto existem exceções.  
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Hayao Miyazaki, diretor de animação, fundador do Estúdio Ghibli e diretor do filme 

japonês com o maior ranking2 de bilheteria de todos os tempos no Japão, é responsável não só 

pela criação de heroínas, mas enredos que contêm mulheres fortes, inteligentes e 

independentes, tanto principais quanto coadjuvantes. Guerreiras, princesas, crianças, idosas, 

prostitutas, mães, bruxas, feiticeiras, curandeiras, e muitas outras, fazem parte da vasta gama 

explorada pelo diretor na compilação de suas personagens femininas. 

Conhecido por articular em seus filmes uma mescla de referências, abordando 

aspectos ocidentais, orientais, tanto do passado quanto da contemporaneidade, religiosos 

locais, globais, aparatos tecnológicos, criaturas mágicas, que apesar de contrastantes se 

condensam em uma estrutura única, promovendo ao mesmo tempo a rememoração de 

aspectos que foram esquecidos e pensamentos críticos referentes à própria sociedade, 

principalmente no que tange às indagações relacionadas às mulheres. 

A partir do tema exposto, as animações de Hayao Miyazaki, tomamos como objeto 

teórico o consumo da estética híbrida do diretor japonês e das camadas de memória aí 

implicadas. Partindo do problema inicialmente proposto (Como as representações das 

mulheres inseridas em narrativas midiáticas do consumo, do diretor Hayao Miyazaki, põem 

em evidência certos aspectos da memória?), outra pergunta fora revelada, pois ao percorrer o 

objetivo geral de identificar o caráter transgressor nas obras do diretor, que rompe com a 

memória e o contexto histórico de submissão da mulher japonesa, vimos que as camadas de 

memória são na realidade a resposta, a causa da transgressão e não a pergunta. Desta maneira, 

passamos a tomar como pergunta motriz: Como se dá o papel transgressor nas 

representações femininas de Hayao Miyazaki? 

Para solucionarmos tal questionamento, traçamos um percurso metodológico, 

subdividido em quarto capítulos, onde cada um encarrega-se de responder objetivos 

específicos, partindo desta forma de esferas mais amplas e afunilando conforme o decorrer da 

dissertação em nosso objeto empírico – as mulheres nos animês de Miyazaki: Ponyo: Uma 

Amizade que Veio do Mar (2008), O Serviço de Entregas da Kiki (1989), O Castelo Animado 

(2004), Princesa Mononoke (1997), Meu Amigo Totoro (1988), Porco Rosso: O Último Herói 

Romântico (1992), Nausicaä do Vale do Vento (1984), Vidas ao Vento (2013), A Viagem de 

Chihiro (2001), O Castelo no Céu (1986).  

																																																								
2  Informação disponível em: <http://www.boxofficemojo.com/>. Acesso em: 1 nov. 2016. 
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Mobilizando conceitos referentes à comunicação e consumo, memória e representação 

feminina, iniciamos o percurso desejando compreender como surgiu o animê, gênero no qual 

se encontram as obras do diretor, e quem é Hayao Miyazaki.  

O primeiro capítulo fora destinado a atender tais objetivos específicos. Através dos 

estudos de Cristiane Sato (2005), Nakagawa (2016), Sônia Luyten (2012), Azuma (2009), 

Mônica Nunes (2015) e outros, foram abordadas as influências primordiais para a construção 

do animê; desde as próprias expressões artísticas nipônicas, como emakimonos, mangás e 

ukio-es, até estrangeiras abordadas por Alberto Lucena Barbosa Júnior (2005) e Donald 

Crafton (1993) ao nos elucidarem sobre como surgiu o campo da animação e  sua  

industrialização. Após entendermos sobre a criação do animê de maneira híbrida, envolvendo 

a convergência de diversas fontes, apresentamos, através de Dani Cavallaro (2006) Odell e Le 

Blanc (2015) e da própria biografia de Miyazaki (1996), um pouco da trajetória do diretor e 

suas obras.  

O segundo capítulo, trata de discorrer a respeito do cenário de produção midiática e de 

consumo no qual as produções fílmicas do diretor estão inseridas, tendo como objetivo 

principal explicitar as aproximações e distanciamentos das obras do diretor perante 

características impostas pela indústria do entretenimento. 

Reflexões críticas foram abordadas por intermédio dos teóricos Martel (2011, 2012), 

Canclini (2008), Rose Rocha (2008, 2012) Don Slater (2002), Mary Douglas e Isherwood 

(1990), Silverstone (2011), o próprio Miyazaki e outros, para discutir sobre a repetição e 

esvaziamento das produções, e, em contrapartida, o consumo visto como fenômeno 

sociocultural que pode gerar inúmeras significações, identificações e provocar pensamento 

crítico.  

Observa-se que, apesar da padronização e do esvaziamento de conteúdo da maioria 

dos produtos culturais feitos em larga escala, é possível desviar de tais aspectos e construir 

obras que provoquem raciocínio reflexivo e ao mesmo tempo tenham sucesso de público, a 

exemplo das obras de Miyazaki. 

O terceiro capítulo destina-se a explorar os traços estéticos que compõem as obras do 

diretor Miyazaki, tais como cenário, personagens, narrativas e outros. Para tal, um corpus 

contendo dez filmes dirigidos e roteirizados – citados anteriormente – pelo diretor fora 

estudado. Ao analisar os filmes, percebeu-se a utilização das mais variadas fontes como 

conteúdo, organizadas de maneira híbrida. Utilizamos os autores Iuri Lotman (1996, 1999), 

Canclini (1990), Hall (2006), Morin (2000) e outros para compreendermos que os seres 

humanos comunicam-se através de signos e códigos que se interligam, formando textos e 
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novas linguagens. A partir deste capítulo, a memória se torna uma peça-chave para 

compreender a obra do diretor. Em suas obras, observamos cultura como memória, onde, a 

partir dela, vestígios são recuperados e através de interconexões são utilizados na construção 

de novos conteúdos. Esse processo é o que garante a Miyazaki trabalhar com a memória 

cultural como fonte para suas criações. 

Mais adiante, na segunda parte desse capítulo, um enfoque foi dado às estruturas 

híbridas que compõem as personagens femininas. Para que a análise fosse possível, um 

quadro foi construído com base na observação das mulheres retiradas do corpus. Seis 

subdivisões – crianças, garotas, jovens, adultas, mães e idosas – foram propostas com o 

intuito de compreender melhor como o diretor retrata as mulheres e no que consiste tal 

representação.   

No quarto capítulo introduzimos uma contextualização a respeito da construção da 

memória da mulher japonesa e das mudanças sofridas com o passar do tempo, com base nos 

ensinamentos de Le Goff (1990), Halbwachs (1990), Mikiso Hane (1988).   

Nesse contexto histórico, pôde-se observar a memória utilizada como estratégia de 

poder, garantindo a repressão de uma minoria – como no caso especifico aqui estudado, as 

mulheres japonesas –, com base nos trabalhos de Pollak (1989), Foucault (1984), Louro 

(1997) e Sato (2003) . 

A partir da investigação do quadro proposto no terceiro capítulo, seis exemplos foram 

extraídos – Lisa, de Ponyo: Uma Amizade que Veio do Mar (2006), Lady Eboshi, do filme 

Princesa Mononoke (1997), Fio, da película Porco Rosso: O Último Herói Romântico (1992), 

Kiki, de O Serviço de Entregas da Kiki (1989), Ponyo, de Ponyo: Uma Amizade que Veio do 

Mar (2006) e Yubaba, de A Viagem de Chihiro (2001) – para que o caráter transgressor 

produzido por elas fosse verificado. Com a finalidade de esclarecer os aspectos 

contraventores, uma comparação entre as personagens femininas de Miyazaki fora traçada 

com o próprio histórico de submissão das mulheres nipônicas. Após todas as análises feitas, 

considerações foram explicitadas, tendo como objetivo articular uma resposta à pergunta 

principal. Desta forma, observamos a relação entre a memória e o papel transgressor das 

representações femininas do diretor, além de questões vinculadas ao consumo e à maneira 

como espectadores refletem sobre a estética híbrida proposta pelo diretor. 

A abordagem desse tema é extremamente relevante para o campo da comunicação; 

primeiramente, por sua importância no cinema de animação japonês e também em um âmbito 

global. Além disso, há muita dificuldade em encontrar obras na Língua Portuguesa que tratam 

a respeito do diretor. Poucas leituras ou trabalhos relacionados à Hayao Miyazaki foram feitos 
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– em especial sobre suas representações femininas. A maioria dos trabalhos existentes são 

artigos que contêm apenas algumas de suas obras, não as analisando de modo geral. Os livros 

que se referem à proposta dessa dissertação estão em sua maior parte escritos em língua 

estrangeira. O mesmo ocorreu ao procurar leituras que retratavam a história das mulheres 

japonesas que continham informações como quem são, como vivem, como são vistas através 

de olhos estrangeiros e outros. Apesar de o gênero ser um tema recorrente nos tempos atuais, 

pouco se é discutido no Brasil a respeito das mulheres orientais.  

Os livros de animação, por sua vez, possuem ênfase nas técnicas de produção e dão 

pouca atenção à história da animação. No contexto da animação, os estudos de gênero, 

sobretudo voltados para a representação feminina, também se apresentam relevantes. 

As dissertações e trabalhos, existentes no Brasil, que abordam a questão de gênero e 

animação têm como objeto teórico produções mais difundidas entre o público em geral; em 

outras palavras, longas-metragens feitos pela Disney e Pixar, dentre outras grandes produtoras 

de filmes animados. As demais produções que se distanciam de tal circuito não são tão 

exploradas, tornando assim relevante o aporte desta dissertação, que visa aprofundar-se em 

uma temática pouco abordada: as representações femininas dirigidas por Hayao Miyazaki no 

estúdio Ghibli, articuladas às camadas de memória – memória como cultura, a memória 

pessoal abordada através da própria biografia do Miyazaki ao demonstrar que utiliza de suas 

próprias recordações para criar seus filmes, a construção da memória da mulher japonesa, 

memória como estratégia de poder e memória ontológica – e ao consumo. 

Esse trabalho também pretende entender o consumo midiático de produções japonesas 

através de dois vieses: como indústria cultural e como fenômenos sociais complexos nos 

quais estão implícitos diversos usos e apropriações. Desta forma, essa pesquisa abre campo 

para que a originalidade das obras de Hayao Miyazaki seja explorada, aprofundando, através 

de um recorte, que não esgota de maneira alguma todos os âmbitos de sua obra.  
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1 A ESTIRPE HÍBRIDA DO ANIMÊ 

 

Em um primeiro contato com livros que discorrem sobre o diretor Hayao Miyazaki e 

suas obras, observou-se que todos eles tinham o animê como gênero no qual estavam 

categorizadas suas produções. Com o intuito de compreender um pouco melhor o gênero e o 

diretor, este capítulo abordará as influências nas quais acarretaram o surgimento do animê, 

bem como a trajetória do diretor como produtor de animação japonesa. 

 

1.1 MANGÁ: A ORIGEM DAS HISTÓRIAS EM QUADRINHOS JAPONESAS 

 

Quando alguém se refere aos desenhos japoneses, logo nos vem à mente traços 

peculiares: olhos gigantes e brilhantes, figuras esguias, cabelos lisos ou espetados, mas 

sempre com um estilo único, que se tornou marca registrada da cultura japonesa. Para 

entendermos como se consolidou tal linguagem e experiência estética, será necessário 

percorrer uma trajetória pontual da história das artes e da própria sociedade japonesa, com 

enfoque nos aspectos culturais, observando, desta forma, as influências e apropriações de 

elementos de culturas estrangeiras. 

Conforme os estudos de Simonia Nakagawa (2016), o mangá teve sua origem por 

volta do século XII, por meio dos denominados emaquimonos, rolos de pergaminhos com 

imagens distribuídas por ele todo, que juntas formavam uma história. Na medida em que os 

pergaminhos se desenrolavam, os desenhos pintados à mão iam aparecendo e revelando 

gradativamente – de uma forma bastante original – a narrativa. Nesse contexto podemos 

inferir que a ligação entre texto e imagens é justamente o que faz com que esses pergaminhos 

sejam considerados os primórdios do mangá. Derivados de influências chinesas, os rolos 

poderiam conter os mais variados tipos de textos, como batalhas, romances, histórias 

populares e do mundo sobrenatural. 
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Figura 1: Princesa Kaguya descobre o emakimono 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: imagens retiradas do filme O Conto da Princesa Kaguya (2013)3 
 

Entretanto, é necessário frisar que essa não fora a única influência que o Japão herdara 

de outras culturas. Como Cristiane Sato (2005, p. 27-28) afirma, o país permaneceu 

aproximadamente 1.500 anos sem qualquer tipo de contato com o lado ocidental do mundo, 

pois devido à sua localização geográfica e por ser um arquipélago, acabava sendo mais difícil 

chegar lá. “As poucas influências culturais e tecnológicas externas, na maioria das vezes 

vindas de outras nações orientais, fizeram com que crenças e hábitos locais evoluíssem para 

																																																								
3							O CONTO da princesa Kaguya. Direção: Isao Takahata. Japão: Studio Ghibli, 2013. 137min. 
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manifestações culturais muito específicas”. Os influxos provenientes de povos ocidentais 

chegaram através de embarcações portuguesas em 1543 e, a partir daí, os japoneses 

receberam em seus portos comerciantes oriundos da Holanda, Inglaterra e Espanha. 

Durante os séculos II e III a.C., antes que o Japão se consolidasse como nação, o 

escambo entre ele e a China garantiu a evolução das técnicas de cultura agrária, 

principalmente em relação ao implemento do cultivo do arroz; o que fez com que o país se 

estabilizasse no campo e colocasse um fim à era das caças e da coleta – o que fora muito 

importante para o progresso, pois, a partir do século IV, começou então a se unificar e a se 

concretizar como nação.  

Nessa época, os imperadores difundiram na sociedade diversos sistemas4 advindos de 

outras culturas, com a finalidade de consolidar sua própria matriz cultural. Os governantes 

eram, em grande maioria, de famílias poderosas, detentoras de terras nas quais se cultivava o 

arroz. Na intenção de unificar os povos das tribos em um sistema centralizado, tais 

governantes implantaram a religião budista, a ideologia confucionista, as artes e a escrita.  

A respeito da escrita, Sônia Luyten (2012), pesquisadora especializada na história dos 

quadrinhos japoneses, elucida que a linguagem escrita no Japão, assim como o arroz, também 

fora herdada da cultura chinesa. A partir deles, os japoneses criaram um silabário nipônico 

contendo 50 caracteres. Nota-se que, desde o início, a escrita japonesa era relacionada com a 

arte: os traços escritos eram compostos de figuras reais abstraídas e simplificadas, que se 

transformavam em signos visualmente compreensíveis. Assim como os mangás, as letras do 

alfabeto também eram desenhos e representações. A escrita japonesa, o Kanji, era muito 

complexa; uma palavra, por exemplo, poderia ser escrita por ideogramas diferentes. 

Então, fazia-se necessário conhecer diversos ideogramas.  

Do Kanji, derivaram-se dois tipos de alfabetos silábicos, o hiragana e o katakana. 

Ambos são compostos, segundo Michiko Okano (2010, p. 370), por “[...] uma forma híbrida 

composta por ideogramas chineses possuidores de semântica e por caracteres fonéticos 

inventados pelos japoneses, denominados kana.” Foram desenvolvidos assim com a 

finalidade de simplificar a escrita.  

O hiragana, uma escrita de estilo curvilíneo que fora denominado primordialmente 

onnade, que significava caligrafia feminina, surgiu no período Heian (794-1185). Através 

desta primeira nomenclatura, podemos identificar os usuários deste novo silabário, as 

mulheres. 

																																																								
4  Organização social, sistema de escrita, sistema religioso, ideologia (confucionismo) e artes (LUYTEN, 2012). 
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Segundo Paulo Gick (1989, p. 217), nesse mesmo período, as mulheres mantiveram 

monopólio da cultura letrada, da poesia e da prosa: 

Durante o período de aproximadamente uma centena de anos, entre 950 e 
1050, quase todos os autores que escreveram em língua japonesa foram 
mulheres. Este fato é surpreendente, se não único, na história da literatura 
universal, e se torna ainda mais digno de nota ao considerarmos a tradição 
oriental que condena a mulher a uma posição de inferioridade irremediável. 

A língua chinesa e a literatura ocidental eram consideradas cultura erudita e de 

prestígio; assim, as mulheres eram proibidas de aprendê-las. Desta maneira, as mesmas se 

voltaram para a língua vernácula e construíram o próprio silabário. Como o fator de “ser 

prendada” era importante entre as mulheres nobres da época, as japonesas se dedicaram ao 

extremo no campo da escrita e conseguiram atingir um patamar único no que diz respeito à 

história da literatura mundial. Conforme Gick (1989, p. 218), “em nenhum centro cultural do 

Ocidente ou Oriente, há notícias de um fenômeno que se aproxime, ainda que de longe, deste 

das mulheres escritoras de Heian”.  

O tédio era combatido por poemas, leituras de romance e escritas de redações. Seus 

diários continham reclamações assim como esperanças em relação aos seus amores. Dentro 

destes, podemos destacar O romance de Guenji, de Murasaki Shikibu, O livro de travesseiro,  

de Sei Shonagon, e os diários de Kagero Nikki e de Sarashina Nikki.  

Conforme os pensamentos do autor, nesta época, as mulheres japonesas aristocratas 

não se viam como inferiores, acreditavam serem detentoras, de certo modo, de uma posição 

confortável em relação aos homens – apesar de possuírem certa imobilidade. Apenas 

futuramente, mais precisamente a partir da década de 1910 (como veremos posteriormente no 

capítulo 3), elas passarão a ter consciência e se questionar sobre seu papel na sociedade. 

Como já dissemos anteriormente, a escrita também é uma peça fundamental para 

compreender o mangá, que somado às imagens, assim como os emakimonos, fizeram parte 

dos primórdios da história em quadrinhos.  

Outra influência importante para a história do mangá foi a importação dos tipos 

móveis originados da Coréia. Segundo Luyten (2012, p. 82), “os tipos móveis foram 

originalmente inventados pelos chineses, mas os coreanos aprimoraram essa técnica ao mais 

alto grau de refinamento e os invasores japoneses ficaram impressionados com isso”. Essa 

técnica facilitou o processo de impressão e, assim, todas as obras produzidas por volta de 

1600 puderam conter numerosas ilustrações. 

De 1660 a 1867, Período Edo, o Japão foi governado pelos Tokugawa, que 

instauraram um regime ditatorial e cortaram os laços com os estrangeiros: os portugueses 
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foram expulsos do país, enquanto os holandeses ficaram limitados ao Porto de Nagasaki, 

atendendo assim às normas introduzidas pelo governo vigente. Entre os séculos XVIII e XIX, 

os mercadores se tornaram prósperos e a crescente circulação da moeda aumentou a demanda 

de entretenimento: neste período, os teatros populares cresceram em fama e, portanto, foi 

dado início à produção de gravuras em séries e livros ilustrados. Com isso, as técnicas 

gráficas foram consideravelmente aprimoradas e novos suportes surgiram, como o ukiyo-e. 

De acordo com Nakagawa (2016), os ukiyo-es eram gravuras feitas em pranchas de madeira – 

conhecido como a xilogravura japonesa –, geralmente retratando cenas mundana: a vida 

cotidiana de trabalhadores, áreas-de-prazeres, peças de teatro (kabuki), lugares famosos e 

mulheres bonitas. Era uma arte acessível à comunidade; foi muito popular em sua época.  

Os desenhos feitos em seu interior, muitas vezes, eram compilados de forma 

caricatural, não seguindo à risca as proporções da anatomia humana. 

O termo mangá foi utilizado pela primeira vez em 1814, justamente no conteúdo de 

ukiyo-e pelo pintor Katsushika Hokusai (1760-1849), que curiosamente é o autor de um 

quadro que se tornou bem difundido no Ocidente: A grande onda de Kanagawa (1830-1832). 

Ele foi pioneiro em produzir desenhos em série; o primeiro a ser feito continha 15 peças no 

total, que foram encadernadas e batizadas como Hokusai Manga. Entre os temas abordados 

por esse novo gênero artístico, destacava-se a vida cotidiana urbana e suas classes sociais, a 

fantasia e a personificação de animais. É necessário ressaltar entretanto que o Hokusai Manga 

não se assemelha ao mangá pela união escrita-imagem assim como os emakimonos, mas sim  

pela maneira na qual as figuras eram desenhadas de forma caricatural.  
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Figura 2: A grande onda de Kanagawa (1830-1832) - Katsushika Hokusai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: http://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/JP1847 
 

Figura 3: Caricaturas retiradas do Hokusai Manga volume 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: http://www.ukiyoe-ota-muse.jp/exhibition-eng/2016-hokusai-manga-universe 
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Em 1868 começa uma nova era no Japão: o chamado período Meiji, que vai até 1912. 

Os portos foram reabertos aos estrangeiros de forma a reestabelecer o comércio internacional. 

Os livros, jornais e revistas advindos do exterior inundaram o território como avalanche e as 

novas tecnologias e influências somaram-se à indústria gráfica tradicional. “Foi nesse clima 

que os primeiros cartuns em moldes europeus foram introduzidos por Charles Wirgman 

(1835-1891), inglês, e o francês George Bigot (1860-1927)” (LUYTEN, 2012, p. 86). Em 

1859, Wirgman chega ao Japão e, três anos depois, edita uma revista de humor, Japan punch, 

introduzindo as influências europeias das charges políticas. No final do século XIX, os 

japoneses começam a diminuir a atenção que prestavam na Europa e passam a reparar mais 

nos Estados Unidos. Com influência das strips americanas, as técnicas ocidentais dos comics 

foram expandidas localmente, fundindo as tradições e as inovações, dando então vez às 

histórias em quadrinhos, mais propriamente aos mangás, como veículos de comunicação. 

No início do século XX, os japoneses entraram em contato com o cinema, e 

conheceram aí os primórdios dos desenhos animados. Conforme Hiroki Azuma (2009), 

estudioso da cultura japonesa, os primeiros filmes americanos de animação da década de 1910 

e 1920 tiveram grande influência na criação dos animês5, intervindo na transposição dos 

quadrinhos parados para o desenho em movimento. Além disso, a configuração da indústria 

da animação ocidental, assim como as técnicas que facilitavam o processo de serialização 

fílmica, ajudaram na redução do custo e na otimização do tempo, o que influenciou e 

modificou a infraestrutura dos estúdios japoneses, principalmente na década de 1970, quando, 

segundo Azuma (2009), desenvolveram sua estética única, abraçando positivamente a 

qualidade considerada reduzida6, como atributo primordial para caracterizar o animê.  

Ainda em consonância com os pensamentos do autor, destaca-se que tais métodos 

foram desenvolvidos pela Disney, estúdio de animação estadunidense criado em 1923, por 

outros estúdios e pelos precursores da animação. Desta forma, a seguir será apresentado um 

breve percurso delimitado sobre a história da animação, abordando desde os pioneiros, 

passando pela criação de algumas técnicas e pela configuração do modelo de industrialização 

das animações americanas, a fim de se demonstrar posteriormente essa conexão inevitável 

																																																								
5   Palavra derivada do inglês animation, utilizada para definir desenho animado no Japão (NAGADO, 2007). 
6  O termo “animação limitada”, característica principal das animações japonesas é designado para películas que contenham 

somente oito desenhos por segundos. Azuma (2009, p. 11, tradução nossa) nos explica que “para diminuir o número de 
desenhos por anime, animadores basearam-se não só na técnica de ‘três quadros por desenho’ mas também em outros 
métodos, tais como células de reciclagem, armazenamento de fotos das células em um ‘sistema bancário’ e a reutilização 
de mesma célula com apenas pequenas alterações dos lábios de um personagem para retratá-lo falando”. Tradução nossa 
de: “to decrease the number of drawings per anime, animators relied not only on the “threeframes per drawing” technique 
but also on other methods, such as recycling cells, storing cell pictures in a “bank system” and reusing the same cell with 
only minor alterations of a character’s lips to portray talking”. (AZUMA, 2009, p. 11). 
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entre Japão e Estados Unidos, animação e animê, dando continuidade aos propósitos deste 

capítulo – que é o de apresentar a forma na qual as produções fílmicas de Hayao Miyazaki, 

apesar de inseridas dentro de um contexto industrial e mercadológico, conseguem se destacar 

pela maneira divergente como o diretor produz seus enredos. 

 

1.2 MAGIA, QUADRINHOS E ANIMAÇÃO 

 

Desde os primórdios da animação, é possível observar a relação intrínseca que ela 

possui com a magia. De acordo com Alberto Lucena Barbosa Júnior (2005), a primeira 

técnica para o desenvolvimento do campo da animação fora a substituição por parada de 

ação. Esse processo foi o primeiro a permitir que a natureza cinematográfica se fundisse com 

o espetáculo ilusionista, aguçando a imaginação de plateias da Europa e dos Estados Unidos 

ao criar um mundo mágico através de trucagens. Essa técnica fora descoberta pelo cineasta 

francês George Méliès, através de um incidente ao filmar diante da Ópera de Paris. Giane 

Rondolino e Dario Tomasi (2011, p. 196, tradução nossa) descrevem muito bem a descoberta 

desse processo em um trecho retirado do livro Manuale del cinema Italiano: 

Como ele mesmo conta, estava fazendo filmagens na Place de l'Opéra, 
quando sua câmera interrompeu-se bruscamente, e logo em seguida, 
recomeçou a gravar. Ao revelar o negativo, Méliès se deparou com algo 
sensacional: O ônibus que estava filmando tinha improvisadamente se 
transformado em um carro fúnebre. Assim nasceu através de um efeito de 
montagem na câmera, produzido durante a gravação, o truque de 
"substituição por parada de ação”, que se tornará a base de todo cinema 
fantástico de Méliès. 7  

Como um renomado ilusionista, enxergou no erro a oportunidade de criar um mundo 

novo explorando os recursos cinematográficos, transformando-se assim no grande precursor 

de um novo gênero de filmes, o trickfilm – conhecido no Brasil como “filme de efeito”. 

Após o conhecimento de que a realidade pode ser mudada através de truques e 

técnicas, em 1906, surge, pelas mãos de um artista plástico inglês, naturalizado americano, 

James Stuart Blackton, o que poderia ser considerado o primeiro desenho animado, o 

Humorous Phases of Funny Faces; um filme curto realizado em um quadro negro com 

desenhos feitos de giz de cera, fotografados frame a frame, segundo Barbosa Júnior (2005). A 

influência em um background jornalístico, no setor de produção de tira em quadrinhos se 

																																																								
7  Come lui  stesso racconta, si trovava un giorno a fare dele riprese in Place de l’ Opéra, quando la sua macchina da presa 

si interrupe bruscamente, per poi riprendere poco dopo il suo lavoro. Sviluppando il negativo, Méliès si trovò di fonte a 
qualcosa di sensazionale: l’omnibus che stava riprendendo si era improvisamente trasformato in un carro funebre. Nasce 
così attraverso un effetto di montaggio in machina, operato durante la represa, il trucco dell’ arresto e della sostituizione, 
che diverrà la base di tutto il cinema fantástico di Méliès.  
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provava vitalmente importante como fonte de linguagem e de narrativa. A linguagem 

cinematográfica já se utilizava das estruturas dos quadrinhos como fornecimento de gags e 

narrativas curtas nos primeiros filmes produzidos que chegavam a ter de dois a cinco minutos. 

Essa relação estabelecida pode ser observada, por exemplo, em um dos filmes dos irmãos 

Lumière:  L’arroseur et arrosé, produzido em 1895; quando ele foi filmado, o cenário já era 

uma tirinha antiga muito conhecida elaborada por Georges Colomb, conhecido como 

Christophe. 

Essas técnicas advindas das histórias em quadrinhos são muito exploradas na 

animação, tanto americana quanto japonesa. Em sua biografia,  Hayao Miyazaki (1996, p. 22, 

tradução nossa) dá a devida atenção às gags, explicando que ela se dá “[...] quando alguém 

tenta o seu melhor absoluto para fazer alguma coisa, e por algum motivo inesperado perde o 

foco e faz algo totalmente fora do personagem ou fora da rotina normal”8. Para ele, essa 

técnica é o que torna as personagens vivas e realmente humanas, estabelecendo assim uma 

conexão com o público. 

Nesse contexto, Donald Crafton (1993) afirma que mais importante que a influência 

da história em quadrinhos para o início da animação, foi um específico tipo de apresentação: 

os lighting sketches. Ainda, conforme o autor, “aqui em certo sentido, era o nascimento do 

desenho animado, porque, quando os lightning sketches entraram nos primeiros filmes, sua 

iconografia forneceu o mecanismo pelo qual a autofiguração ocorreu pela primeira vez” 

(CRAFTON, 1993, p. 48, tradução nossa) 9. 

O artista se apresentava de uma forma híbrida – utilizando desenhos gráficos e 

performances, o que era muito comum na época, e se denomina lighting sketches. Esses 

espetáculos que antes eram feitos no palco, passaram a ser filmados; aparentando, dessa 

forma, serem mais reais e dinâmicos. Através de uma estrutura narrativa e da natural 

habilidade de desenhar dos artistas, uma história era contada utilizando desenhos e truques da 

câmera de filmagem, criando uma atmosfera de ilusão mágica. Apesar da presença inicial do 

ilustrador, que se vestia de maneira formal para insinuar que ele fosse um mágico, os 

desenhos da tela ganhavam vida: ele saía de cena e os desenhos se movimentavam sozinhos 

ou se materializavam extrapolando os limites da tela. Crafton (1993, p. 57, tradução nossa) 

frisa que “o público sabia que os truques de câmera estavam envolvidos, mas facilmente 

																																																								
8  [...] when  someone tries his or her absolute best to do something, and for some unexpected reason loses focus and does 

something totally out of character or outside the normal routine. 
9  Here in a sense, was the birthplace of the animated cartoon, because as lightning sketches made their entry into early 

films their iconography provided the mechanism by which self-figuration first occured. 
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aceitavam o convite para suspender a descrença e imaginar um mundo no qual os desenhos do 

artista poderiam se tornar reais” 10. 

 
Figura 4: Animação Humorous Phases of Funny Faces (1906) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte:  ilustração feita pela autora, inspirada na animação Humurous Phases of Funny Faces (1906)11 
 

Blackton, como muitos dos artistas da época, apesar de ter montado sua própria 

produtora, “[...] encarava sua atividade apenas como um negócio, sem nenhuma preocupação 

com a originalidade” (BARBOSA JÚNIOR, 2005, p. 43). O desinteresse em esgotar as 

inúmeras possibilidades plásticas do universo artístico da animação era justificado na 

diligência e no empenho perante o aproveitamento da curiosidade dos espectadores que 

superlotavam as salas de exibições. Para ilustrar tal fato, o autor frisa que: 

Esses primeiros filmes de efeito, com seus temas e títulos com alusões a 
bruxarias e pseudociência, refletiam os temores e anseios de uma época de 
expectativas diante de um mundo extraordinariamente novo – e 
consequentemente incerto – que se descortinava. Daí a apelação, 
frequentemente vulgar (mas perfeitamente compreensível), para conceitos 
medievais, românticos e simbolistas; grande parte em sequências animadas 
sem nenhuma função narrativa, cujo motivo era unicamente o interesse pelo 
auto movimento e o poder de dar vida às coisas. Foi a maneira encontrada 
para, metaforicamente, dar vazão ao estranhamento e, ao mesmo tempo, à 
fascinação pelas transformações do final do século XIX, que avançavam 
sobre as rodas dos automóveis e as asas dos aeroplanos. (BARBOSA 
JÚNIOR, 2005, p. 45). 

Esse interesse da plateia encontrado pelo simples fascínio do movimento transmitido 

por esses pioneiros da animação pode ser explicado pelo fato de que as civilizações ocidentais 

																																																								
10  Audiences knew that câmera trickery was involved, but easily accepted the invitation to suspend disbelief and imagine a 

world in which the artist’s drawings could become real.  
11				https://www.youtube.com/watch?v=wGh6maN4l2I	
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estavam ingressando na era da modernidade. Diversas cidades estavam se urbanizando: o 

caos, a rapidez e a fragmentação da vida moderna sobrecarregavam os sistemas sensoriais, 

intensificando os estímulos nervosos. Tanto as produções da animação quanto as de ações ao 

vivo, serviram de certa forma como válvula de escape para novas pulsões provocadas por 

tantas mudanças. A mutabilidade brusca das percepções humanas, segundo Ben Singer 

(2004), criou ansiedade e certa angústia que poderiam, num primeiro momento, ser atenuadas 

e melhor compreendidas quando o público frequentasse as salas de cinema. Em convergência 

com esse pensamento, Hayao Miyazaki (1996, p. 25, tradução nossa) discorre sobre os efeitos 

que os filmes causam: 

O mundo acalma o espírito daqueles que estão desanimados e exaustos de 
lidar com as bordas afiadas da realidade, ou que sofrem de uma distorção 
míope de suas emoções. Quando o público está assistindo animação, ele é 
capaz de se sentir tanto leve e alegre quanto purificado e revigorado.12 

Desta forma, compreendemos que as produções fílmicas auxiliam numa melhor 

compreensão e melhor maneira de lidar com o mundo, aliviando tensões e angústias de seus 

espectadores. Entretanto, o fascínio oriundo das novidades técnicas entrou em declínio por 

volta de 1908, quando o mercado encontrou-se saturado mediante a eminente quantidade de 

produções fílmicas desse tipo. Os plágios se tornaram um metiê comum entre produtores e 

distribuidores e o público bem informado se entediou por descobrir os processos básicos 

empregados na realização dos efeitos. Tais informações circulavam nas mídias impressas, 

revelando o segredo e quebrando o encanto dos espectadores. Uma vez que os efeitos se 

tornaram monótonos, a única via escapatória para o futuro da animação que se via seria a 

ênfase no viés artístico. 

 Para que ocorresse o triunfo da animação como arte autônoma, desvinculada do 

cinema, fora necessário a irrupção atrelada à magia provocada pela técnica, conferindo então 

uma estrutura e filosofia estética, que fora concebida por Emile Cohl. De acordo com Crafton 

(1993, p. 60, tradução nossa), “Cohl foi o primeiro a trazer para o cinema as qualidades 

necessárias de intelecto, imaginação, paciência e amor obsessivo por desenhar que marcaria 

outros grandes animadores”13. 

																																																								
12  The world soothes the spirit of those who are disheartened and exhausted from dealing with the sharp edges of reality, or 

suffering from a nearsighted distortion of their emotions. When the audience is watching animation, they are apt to feel 
either light and cheerful or purified and refreshed. 

13  Cohl was the first to bring to the cinema the necessary qualities of intellect, imagination, patience, and the obsessive love 
of drawing that would mark other grates animators. 
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Com suas animações, Cohl conseguia explorar a profundidade do espaço diegético14 

de maneira tridimensional, através da ilusão esboçada pela perspectiva. Além disso, o diretor 

não se detinha a um esquema cronológico linear; pelo contrário, ele permitia a inserção de 

imagens aleatórias, tornando sua narrativa imprevisível e atraente para a plateia. O uso da 

metamorfose também era muito utilizado por ele: linhas se cruzavam para misturar objetos e 

formas para gerar novos fluxos e figuras, aplicando o zoom nos desenhos quando o efeito nem 

demarcava a força de seus traços estilísticos. A soma de todas essas características conferia às 

suas obras um estilo concreto, garantindo, assim, um pioneirismo artístico. 

Um outro ilustrador que contribuiu para essa consolidação da animação como 

tendência universal da arte formulada por bases sólidas foi o americano Winsor McCay. O 

cartunista era um conhecedor ávido das técnicas de desenho, sabia manipular a plasticidade de 

seus desenhos animados de maneira inimaginável em relação ao estado tão primitivo que se 

encontrava a tecnologia de animação na época. Na contramão de tudo o que fora produzido 

anteriormente, McCay, ao contrário de Cohl e muitos outros, não simplificava os traços para a 

multiplicação de suas imagens em tempo curto; ele mantinha seu estilo gráfico sofisticado – 

já visto em suas histórias em quadrinhos – sem qualquer prejuízo com a qualidade da 

animação.  A respeito disso, Crafton (1993, p. 90, tradução nossa) frisa que “a genialidade de 

McCay residia em sua capacidade de traduzir as tiras de quadrinhos, que o tornaram famoso, 

para a tela com um mínimo de modificação”15. 

Seu design continha ilustrações fantasiosas e exuberantes, com ricas configurações; 

em 1911, lança seu primeiro desenho animado: Little Nemo. Nele, foi capaz de simular 

movimentos com muita naturalidade e evidenciar as deformações dos personagens de maneira 

caricatural. Ele a experimentou em vários conceitos da animação, como comprimir, esticar, 

acelerar, desacelerar e temporizar, dentre muitos outros. Sua maior contribuição para a 

linguagem da animação foi o grande sucesso – Gertie, o Dinossauro – lançado em 1914. O 

filme se tornou tão popular que, embora tenha gerado inúmeras falsificações, ao mesmo 

tempo, inspirou vários jovens a decidirem ingressar na animação; inclusive, alguns artistas 

japoneses, segundo Cristiane Sato (2005).  

 
 
 
 

																																																								
14  Diegese é um conceito de narratologia, estudos literários, dramatúrgicos e de cinema que diz respeito à dimensão 

ficcional de uma narrativa. Disponível em: <http://www.upf.br/pontodecinema/?p=33>. Acesso em: 14 jun. 2016. 
15  McCay’s genius resided in his ability to translate the comic strips that had made him famous into the screen with a 

minimum of modification. 
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Figura 5: Tirinha Little Nemo – Winsor McCay 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: http://www.hauser-schwarz.ch/en/projects/winsor-mccay/ 
 

 
Figura 6: Animação Little Nemo (1911) – Winsor McCay 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ilustração feita pela autora, inspirada na animação Little Nemo16 

 

 

 

 

																																																								
16				Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=uW71mSedJuU 
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1.2.1 A industrialização: sistematizando o mercado 

 

Com o aumento significativo de profissionais no campo da animação, o próximo passo 

foi criar audiência para dar início a um mercado voltado especificamente para o consumo de 

filmes do gênero. Como Barbosa Júnior (2005, p. 61) nos elucida, até então, “a imprensa não 

dava a devida atenção à animação, bem ao contrário do que sempre ocorreu com o cinema de 

ação ao vivo”. Agora, o próximo desafio para os pioneiros da animação seria a criação de 

estúdios de animação para que, de alguma forma, pudesse ser possível e viável a 

sistematização das tarefas de maneira organizada a fim de que o conhecimento técnico fosse 

ampliado, conquistando então audiência e, simultaneamente, o respeito profissional. Os 

primeiros estúdios foram fundados e geridos por animadores autodidatas que recrutavam 

talentos nos departamentos artísticos dos jornais. A princípio, as atividades eram a 

transmissão de conhecimento sobre o que eram as técnicas até então e os processos para a 

produção dos desenhos animados, formando assim os primeiros mestres desta área. 

O irromper da Primeira Guerra mundial fez com que a animação ganhasse um impulso 

no setor da produção e a concorrência europeia entrou em declínio por não conseguir se 

manter em tempos de crise, permitindo, assim, que a indústria cinematográfica americana 

tomasse proporções gigantescas, dominando, até antes da conclusão do conflito, o mercado 

audiovisual no Ocidente. Esse fato impulsionou o fomento da industrialização da animação e 

isso tudo só foi possível graças a John Bray. Na concepção de Alberto Barbosa Júnior (2005, 

p. 63), “John Roandolph Bray está para o cinema de animação assim como Henry Ford está 

para a indústria automobilística, tamanho o impacto de sua inovadora e eficiente organização 

na maneira de produzir filmes de animação”.  

Bray, inspirado pelas teorias de Frederick Taylor, implantou técnicas e medidas 

administrativas visando a aumentar o desempenho do trabalho. Sua estratégia traçada para o 

início da produção em série orbitava em quarto pontos: 

O primeiro, descartar ou modificar a maneira até então vigente de produzir 
animação com esforços em detalhes proibitivos; segundo, abandonar a 
produção individual e partir para a divisão do trabalho; terceiro, proteger os 
processos por meio de patente; quarto, aperfeiçoar a distribuição e o 
marketing dos filmes. (BARBOSA JÚNIOR, 2005, p. 63-64). 

A linha de montagem que ele criara atendia a necessidade do mercado, possibilitando 

a competição com os filmes de ação ao vivo. Através de sua organização e hierarquia, 

conseguiu estabelecer o alto nível de controle, originando uma unidade de códigos visuais que 

futuramente se dividiriam em gêneros. 



32	

	

Em 1914, surgiu a invenção técnica mais importante para a animação de todos os 

tempos, segundo Barbosa Júnior (2005), para trabalhos manuais, antes do surgimento de 

técnicas digitais que foram somente possíveis com o advento do computador: o desenho sobre 

folhas transparentes de celuloide. Essa técnica permitiu com que os estúdios ampliassem a 

divisão de trabalho, concebendo ao animador a possibilidade de se concentrar em uma tarefa 

específica, tolhendo a liberdade que antes era limitada devido à escassez de recursos. Agora 

as figuras dos personagens poderiam ser completamente destacadas do cenário e, assim, a 

devida atenção poderia ser empregada aos detalhes. Novos cargos profissionais da animação 

também surgiram nessa época, como, por exemplo, os cenógrafos e paisagistas, profissionais 

que se dedicavam exclusivamente aos cenários. Ainda sobre descobertas técnicas, outra que 

fora essencial tanto para práxis quanto para características artísticas, foi a rotoscopia, 

fabricada em 1915 pelos irmãos Max e Dave Fleisher. Barbosa Júnior (2005, p. 69) explica 

muito bem o funcionamento dessa técnica, permitindo a mescla do desenho animado com 

ações reais realizadas: 

A rotoscopia era um engenhoso artifício para se obter movimentos realistas 
no desenho. Uma sequência de imagens reais pré-filmadas era projetada 
frame a frame (como um projetor de slides) numa chapa de vidro, 
permitindo que se decalcasse para o papel ou acetato a parte da imagem que 
se desejasse.  

 

Figura 7: Células de acetato do filme  Meu Amigo Totoro (1998) 
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Fonte: http://livlily.blogspot.com.br/2012/04/my-neighbor-totoro-1988-production-cels.html 
 
 

A animação ganhou uma necessidade de uniformização com esses desenvolvimentos 

que facilitaram a produção e técnicas que foram amplamente difundidas. As séries de 

personagens começaram a ser produzidas em largas escalas e requeriam, a partir daí, uma 

linguagem visual própria que se tornou universalmente conhecidas. A primeira estrela desse 

universo animado foi o Gato Felix; a figura de um gatinho preto de olhos esbugalhados com 

reações e formas antropomórficas cativou o público durante a década de 1920 até os dias de 

hoje. Inclusive, o personagem Mickey Mouse, produzido pelos estúdios Disney, foi inspirado 

nas formas arredondadas e coloração preta. 

 

1.2.2 A Disney e o aperfeiçoamento das técnicas 

 

Criado em uma fazenda no Missouri, Walt Disney teve seu primeiro contato com a 

animação quando começou a estudar arte. Seu talento para desenho não era extraordinário, 

mas ele resolveu se fixar no controle de produção de uma maneira geral; nesse contexto, mais 

uma vez Barbosa Júnior (2005, p. 98) afirma que “havia um reconhecimento geral de que o 
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grande talento de Disney estava na comunicação. Ele tinha um senso estético apurado, um 

completo entendimento de estrutura da trama, da narrativa, do tempo”.  

Ao estudar os personagens animados, Disney ainda achava que o movimento era de 

certa forma pobre; a demanda do mercado, que era muito veloz, exigia um esforço dos artistas 

que acabavam pecando na técnica e na maneira de representar. Na concepção de Walt Disney, 

o que faltava era dar uma ilusão de realidade, de vida, e tudo isso de maneira convincente, 

dando às figuras a impressão de possuírem uma alma. Em busca de movimentos perfeitos, 

Disney criou diversos mecanismos para aperfeiçoar suas animações, como, por exemplo, a 

técnica batizada de pencil test, que nos sistemas digitais foi chamado de preview: era possível 

fotografar e filmar os esboços desenhados, para depois serem projetados, de forma a evitar 

futuros erros. Para que os artistas pudessem se concentrar somente em fazer movimentos 

perfeitos, o empresário e animador decide, então, contratar assistentes para a incumbência do 

acabamento das figuras e dos pequenos detalhes. Além disso, na década de 1930, criou uma 

espécie de escola para a formação de novos artistas, fornecendo aulas de anatomia, psicologia 

das cores, observação de modelo vivo, dentre outros. Assim, com fundamentos, os pupilos se 

embasavam na realidade para criar hipérboles e caricaturas. 

Era o resultado da política de Disney. Ele ficava livre para desenvolver 
estratégias de produção, conceber dispositivos e promover aperfeiçoamentos 
para agilização e expressão gráfica, definir temas e decidir propostas, 
levantar recursos financeiros e elaborar o marketing, proporcionando aos 
animadores as condições para se dedicar sem outras preocupações às 
questões exclusivamente artísticas. (BARBOSA JÚNIOR, 2005, p. 103). 

O animador foi pioneiro no que se refere à introdução do som no cinema. Outros já 

haviam feito antes dele, mas ele foi o que melhor conseguiu sincronizar através da contagem 

do tempo. Para isso, utilizava uma bolinha ao lado de cada frame que continha na película 

para indicar a marcação do compasso. 

Seu primeiro filme contendo sonoridade foi o Steamboat Willie (1928), o qual o 

camundongo Mickey Mouse estrelava. O sucesso total foi conquistado devido a essa técnica 

que colocava a animação de Disney em um patamar superior, garantindo assim que a estrela 

do filme, Mickey, ultrapassasse o legado do Gato Felix. 

Em 1932, Disney alcançou mais um feito imprescindível para o cinema: ele executou 

o primeiro filme de animação colorido: Flowers and Trees. O processo para pigmentar as 

películas fora descoberto pela Technicolor, de forma a combinar as três cores primárias, e só 

ficou pronto para filmes de ação ao vivo três anos depois. 

Outra invenção muito importante foi a da câmara de múltiplos planos, que envolvia a 

utilização de equipamentos para produzir um efeito de zoom natural. Efetuada no filme A 



35	

	

Branca de Neve e os sete anões, permitiu o avanço dos estudos dos sistemas digitais, 

fornecendo algoritmos para filmes 2D/3D produzidos nos anos de 1970. Esse mesmo filme, 

primeiro longa-metragem de Walt Disney, foi o casamento entre todas as técnicas descobertas 

no estúdio que, unidas ao aspecto artístico, demonstram seu talento como contador de 

histórias, emocionando o público. O filme foi considerado um marco para a história da 

animação, que teve nos anos de 1940 sua era de ouro sobre a regência dos estúdios Disney. 

 

Figura 8: Aula de desenho do professor LeBrun no Estúdio Disney 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: http://www.michaelspornanimation.com/splog/?p=1463 
 
 
 
 
 

Figura 9: Bambi e Sketches 
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Fonte: filme Bambi (1942) e http://livlily.blogspot.com.br/2010/10/bambi-1942.html 
 

Após anos de planejamento e construção, Disney, em 1955, inaugura a Disneylândia, 

um parque de diversão no qual, conforme a sua biografia no site17 da empresa Disney, era (e 

é) um parque onde os pais podiam acompanhar os filhos e se divertir junto. Em 1966, Walt 

Disney falece e Ron Disney, seu irmão, assume o controle da empresa. Antes de sua morte, 

Disney havia comprado um terreno no estado da Flórida: 28 mil acres perto da cidade de 

Orlando e, em outubro de 1971, inaugura mais um parque, o Walt Disney World. Doze anos 

depois, a Walt Disney Company abre seu primeiro parque internacional em Tokyo, no Japão. 

Após isso, inúmeros outros parques foram estabelecidos em diversas partes do mundo, como 

a Disneylândia em Paris, em 1992. 

Na década de 1980, o campo da animação passa por uma mudança. Ainda em 

consonância com o site, “as audiências foram diminuindo para os filmes de família que foram 

o produto principal da companhia durante muitos anos, e a Disney não estava conseguindo 

competir com filmes que atraíram o enorme mercado adolescente e adulto” (tradução nossa)18. 

Com o intuito de amenizar uma crise nos conglomerados Disney, a dupla Michael Eisner e 

Frank Wells assumiram a presidência da empresa. 

O novo time de administradores conseguiu encontrar maneiras de maximizar o 

potencial da companhia: filmes de animação do estoque da Disney foram selecionados e 

transmitidos na televisão. Além disso, os clássicos foram transformados e distribuídos em 

videocassete. Essas manobras deixaram os custos dos filmes mais baratos, alcançando uma 

nova geração de crianças e um público de faixa etária diferente, trazendo o restabelecimento 

da Disney ao mercado. 

Em 1995, a companhia dá um grande passo em relação às inovações e originalidades 

técnicas no que tange ao campo de animação digital19: através de uma parceria com a Pixar 

Animation, a companhia lançou o primeiro longa-metragem animado inteiramente por 

computador, o filme Toy Story. Com as técnicas de animação digital – que antes eram 

exploradas apenas em fragmentos fílmicos, agora, através da união entre o alto padrão 

estético da Disney e a tecnologia digital desenvolvida pela Pixar, fez-se possível produzir uma 

película inteiramente animada através de computadores (FOSSATI, 2009). O triunfo seguiu 

																																																								
17  Informação disponível em: <https://d23.com/disney-history/>. Acesso em: 29 maio 2016. 
18  Audiences were diminishing for the family films that had been the mainstay of the Company for many years, and Disney 

was not meeting the competition for films that attracted the huge teenage and adult market. 
19  Informação retirada do site da Walt Disney Studios. Disponível em: 

<http://waltdisneystudios.com/static/The%20History%20of%20TWDS.pdf>. Acesso em: 29 maio 2016. 
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uma série de sucessos colaborativos entre as duas empresas, como Toy Story 2, Monstros S.A, 

Procurando Nemo, Os Incríveis, e muitos outros. 

Em outubro de 2005, Robert Iger assume a posição de chefe executivo, com 

tecnologias emergentes para se conectar com o cotidiano dos consumidores. Em janeiro de 

2006, instaura um novo ciclo de expansão da empresa ao adquirir os estúdios Pixar e, em 

2009, a empresa Marvel.  

O modelo e as técnicas de produção vistos em todo esse breve percurso sobre a 

história da animação em outros estúdios influenciaram drasticamente na produção do 

entretenimento japonês. A esse respeito, Cristiane Sato (2005, p. 37) elucida acerca da 

massificação dos produtos culturais do Japão, baseados nos modelos americanos de 

industrialização, ao afirmar que “em meados da década de 1980, a produção de animação para 

TV atingiu seu ápice no Japão. Esquemas de produção em massa para o povo fizeram com 

que, só em Tóquio, se concentrassem mais de dez mil animadores profissionais”. Dessa 

maneira, podemos compreender que as formas de produção em série foram adaptadas dos 

modelos estrangeiros para os modelos nipônicos.  

Azuma (2009, p. 11, tradução nossa) também dialoga a partir desse pensamento ao 

discorrer que “faz-se também necessário recordar que nem o animê, nem os efeitos especiais 

existiam no Japão antes de algumas décadas atrás e seu processo de tornar-se ‘japonês’ foi 

bastante conturbado”20. Compreendemos, assim, que a história dessa cultura pop japonesa – 

como veremos mais adiante – seria proveniente de uma mistura entre técnicas, estéticas e 

características tanto orientais quanto ocidentais.  

A descoberta de novas técnicas e processos de animação, principalmente as propostas 

pelo estúdio Disney, foram de extrema importância para a consolidação de uma indústria e de 

um público que passasse a consumir a animação. A organização do trabalho de maneira 

hierárquica, a descoberta do desenho na folha de acetato junto à contratação de mão de obra 

extra que pudesse auxiliar apenas em trabalhos específicos e a criação do pencil test – que 

minimizava a margem de erros –, permitiu que os desenhos animados ocupassem lugar na 

indústria do entretenimento. A linha de montagem que se tornou a animação atendia a 

demanda de um mercado veloz, facilitando, assim, o processo de fabricação dos desenhos, 

permitindo a produção de muitas películas em pouco tempo. 

No tópico a seguir, veremos como esse processo de apropriar-se das técnicas 

estrangeiras adaptando-as em uma linguagem particular com traços estilísticos de diversas 

																																																								
20  Its also necessary to recall that neither anime nor special effects existed in Japan prior to a few decades ago and their 

process of becoming “Japanese” is reather convoluted. 
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culturas culmina em uma estética única, considerada segundo Azuma (2009), a marca 

registrada do Japão. 

 

1.3 ANIMÊ: O CASAMENTO ENTRE DESENHO EM QUADRINHOS E ANIMAÇÃO  

 

Apesar de esta seção da dissertação chamar-se “Animê”, é importante ressaltar que a 

indústria dos mangás crescia concomitantemente; então, animês e mangás serão abordados 

para que possamos acompanhar ambos os desenvolvimentos, já que uma indústria está 

intrinsicamente relacionada à outra. Devida importância será dada ao animê, traçando um 

percurso desde suas origens e traços estilísticos que o consistem como linguagem, até a 

criação dos primeiros estúdios. Após esses pequenos parênteses, podemos começar pelos 

primórdios da indústria da animação japonesa.   

De acordo com Cristiane Sato (2005), as plateias japonesas começaram a conhecer os 

desenhos animados a partir de 1910, através do contato com o cinema: nas primeiras 

exibições, eram projetados curtas-metragens internacionais produzidos por ilustradores como 

Winsor McCay e John Bray,  já citados anteriormente. Logo, essa novidade se espalhou aos 

desenhistas japoneses que, por sua vez, decidiram migrar para esse ramo da animação. Em 

1913, surgiu o primeiro desenho animado nacional. Seu criador foi Seitaro Kitayama e seus 

primeiros curtas eram baseados em fábulas infantis orientais como Saru Kani Kassen (A luta 

entre o caranguejo e o macaco), de 1917, e Momotaro (O menino pêssego), de 1918, que 

também fora o primeiro desenho japonês exibido internacionalmente, precisamente, na 

França. Seus experimentos em papel e nanquim foram fontes essenciais para a execução de 

seus filmes. Em 1920, outro desenhista, Junichi Kouchi, também ousou fazer testes com tinta 

nanquim. Entretanto, diferentemente de Seitaro, ele utilizou em seus desenhos tons de cinza 

que eram considerados, segundo Cristiane Sato (2005), uma técnica luxuosa por requerer uma 

maior quantidade de nanquim do que era utilizado normalmente. 

A respeito das técnicas, Cristiane Sato (2005, p. 30) elucida que “é importante 

observar que a constante busca por redução de custos de produção e a limitação de recursos 

materiais e financeiros no Japão influenciaram bastante as características dos desenhos 

animados produzidos ao longo do século XX”. Em outras palavras, percebe-se que essa 

economia de movimentos e traços fora absorvida de um modo geral e virou uma peculiaridade 

estilística que marcou a linguagem do animê. 

Segundo Mônica Faria (2007), o primeiro desenho animado a ser produzido com 

recursos sonoros denominava-se Osekisho (O Inspetor de Estação), feito em 1927 por Noburo 
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Ofuji. Dez anos depois, esse mesmo autor também foi responsável por outro avanço na área 

da animação japonesa. Ele criou o primeiro desenho animado colorido: Katsura Hime (A 

princesa Katsura). 

Em 1927, outro diretor, Yasuji Murata, produziu um primeiro longa utilizando a 

técnica americana de desenho sobre celuloide, Tako no Hone (Os ossos do polvo). Logo 

depois disso, na década de 1930, o Japão instaurou uma ditadura militar que perdurou até o 

fim da segunda guerra, influenciando suas produções culturais. 

 

1.3.1 Tempos de guerra e pós-guerra: o renascimento dos mangás através de Osamu Tezuka 

 

Em 1933, além de viver em plena ditadura militar, o Japão entrou em guerra com a 

China, e a partir de então todas as produções cinematográficas e salas de cinema eram 

obrigadas a seguir as exigências do governo. As exibições fílmicas tinham um caráter 

educacional, propagando as propostas do governo militarista. Dessa forma, os estúdios de 

animação ficaram sob o comando do governo, que financiava as produções que beneficiavam 

o regime autoritário e censurava qualquer uma que se desviasse desses padrões normativos 

vigentes. Segundo Cristiane Sato (2005), vários artistas foram exilados, presos ou afastados 

de seus cargos quando se demonstravam insatisfeitos ou a contragosto, perante tais regras. 

Entretanto, segundo a autora, “apesar de sofrer com a limitação na liberdade de expressão, a 

animação japonesa do período militar ganhou em evolução técnica, graças ao dinheiro 

injetado nas produções pelo governo” (SATO, 2005, p. 31). 

Em paralelo a essa discussão, é necessário afirmar que, nessa época, a indústria do 

mangá também sofreu consequências. Em 1939, o mundo se divide entre Aliados (compostos 

pelos Estados Unidos, Império Britânico, União Soviética e China) e Eixo (composto por 

Alemanha, Japão e Itália). Por esse ângulo, os países começam a mobilizar suas produções 

culturais visando legitimar e receber apoio por suas causas. Na América do Norte houve toda 

uma produção voltada para exaltação do nacionalismo americano: os quadrinhos estavam 

encarregados de transmitir a propaganda apoiando o governo, transmitindo o ideal americano, 

e foi assim que surgiu, dentre várias personagens heroicas, conforme Sônia Luyten (2012), o 

Capitão América: “e se entre os aliados houve uma ação ideológica, de certa forma natural 

nos quadrinhos, contra o inimigo no Japão; os artistas que não cooperavam eram punidos ou 

banidos da profissão de escritor ou ficavam no ostracismo” (LUYTEN, 2012, p. 101-102). 

Os artistas da época que não se posicionavam contrários às restrições governamentais 

produziam tirinhas com a temática familiar (totalmente inofensivas) ou promoviam 
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solidariedade aos seus países, entrando no espírito da guerra e propagando ideais em painéis, 

cartazes e ilustrações que difamavam o inimigo, ou ainda trabalhavam diretamente para o 

governo militar através dos meios de comunicação. 

A derrota militar permitiu que o Japão entrasse em contato com o mundo estrangeiro 

novamente, extinguindo a mais antiga visão irracional e unilateral em todas as esferas sociais 

adquiridas através do rígido controle militar; a população se encontrava em condições 

miseráveis; muitos sem comida, sem casas e mutilados, e para se reerguer se apoiavam na arte 

que espalhava mensagens de esperança e reafirmava antigas tradições culturais. Livrinhos 

eram feitos com papéis mais baratos e de forma grosseira para que pudessem economizar 

nesses tempos de penúria. A liberdade para temas na construção de personagens e diegese, a 

partir daí, tornou-se mais acessível. (LUYTEN, 2012). 

Nos anos cinquenta, a influência ocidental do pós-guerra revolucionou os mangás e 

animês. A expressão animê, como visto anteriormente (em nota de rodapé de número 4), foi 

derivada da palavra inglesa animation e surgiu para designar desenhos animados no geral; 

antes os japoneses utilizavam em seu lugar a palavra douga, que significa imagens em 

movimento e servia para denominar tanto filmes quando desenhos animados. Contudo, essa 

não foi a única herança deixada pelo contato com outros países: de acordo com Mônica Nunes 

(2015), essa influência culminou nas mudanças propostas pelo cartunista Ozamu Tezuka, 

conhecido como “o deus dos quadrinhos”, que renovou a linguagem dos mesmos ao utilizar 

técnicas do enquadramento cinematográfico e animação.  

Nascido em 1926, Tezuka foi influenciado por desenhos da Disney juntamente com 

animações francesas e alemãs. Ainda como estudante de medicina, tomou o impulso inicial para 

seu início de carreira na indústria do animê. Nesta época, o jovem fez suas primeiras histórias 

em quadrinhos, distribuindo para cinco editoras em Osaka. Logo após, com 21 anos, ele criou 

seu primeiro mangá contendo efeitos cinematográficos, o Shintakarajima (A nova ilha do 

tesouro). Como Sonia Luyten (2012) afirma, a vendagem foi um completo sucesso e conseguiu 

alcançar por volta de 800 mil exemplares. A história era praticamente um storyboard de 

animação, mas continha como inovação balõezinhos com falas e onomatopeias, ideia que 

revolucionou a estética das histórias em quadrinhos japonesas. Além disso, em consonância 

com os estudos de Vanina Papalini (2006, p. 32), os grandes olhos, figuras esguias e cabelos 

espetados, já marcavam o conteúdo estilístico dessa sua primeira obra em quadrinhos. 

Ali já se desenvolvia os elementos característicos de seu estilo: os grandes 
olhos que dão expressão aos personagens, a qualidade cinematográfica de 
suas séries gráficas, aproximação no plano, as questões diversas de temas e 
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os finais nem sempre felizes, reconhecíveis como traços típicos da produção 
de Tezuka, influenciaram a próxima geração de animadores e cartunistas.21 

Em 1959, então famoso e consagrado por trabalhos como Tetsuwan Atomu (Atom 

Boy), Jungle Taitei (Kimba, o Leão Branco) e Ribon no Kishi (A princesa e o Cavaleiro), 

ingressou com o cargo de diretor no estúdio Tōei, fundado em 1956. Atingindo seu auge nos 

anos de 1970/1980, tornou-se a produtora mais influente no Japão, produzindo tanto séries de 

desenho animado para TV, quanto longas-metragens. 

Em 1961, Tesuka larga a Tōei Animation e resolve fundar seu próprio estúdio – o Mushi 

Productions –, concebendo, dois anos depois, a primeira série de desenhos animados japonesa. 

Com a televisão popularizada no Japão, na década de 1960, o animador colocou em prática um 

projeto de produção em larga escala, aplicando o conceito chamado limited animation – já 

descrito anteriormente – que consistia em desenhar o mínimo de figuras possível por segundo. 

Surgiu assim, em 1963, Tetsuwan Atomu, baseado em seu mangá produzido um tempo antes. De 

acordo com Cristiane Sato (2005), a série foi transmitida na TV semanalmente durante três anos 

e, devido a essa regularidade, foi reconhecida como pioneira. Antes dela, apenas uma série fora 

feita, a Manga Calendar, em 1962, por Ryuichi Yokoyama. Entretanto, devido aos poucos 

capítulos produzidos, continha uma consistência irregular em suas exibições. Após o sucesso de 

sua série, conseguindo alto índice de audiência e patrocinadores, em 1964, Osamu fechou 

contrato com a NBC, uma rede televisiva americana, abrindo as portas para a exportação de 

desenhos japoneses, o que influenciou diversas produtoras a seguirem o mesmo caminho, 

difundindo seus produtos pela Europa e Estados Unidos. 

É importante ressaltar a gigantesca influência estética que Osamu Tesuka instaurou 

nas produções culturais japonesas: o ilustrador inovou ao retratar personagens com olhos 

grandes e brilhantes que acabaram se tornando uma marca registrada dos animês e dos 

mangás. Ele foi o primeiro artista a utilizar em figuras masculinas ou femininas esses olhos 

desproporcionais amendoados e assume que retirou tais referências das atrizes do teatro de 

Takarazuka, o local onde habitava. Conforme os estudos de Luyten (2012, p. 111), Tezuka 

“ficava fascinado com os olhos muito maquiados das atrizes, bastante aumentados, que, com a 

luz dos refletores, davam a impressão de conter uma estrela brilhante em seu interior”. 

Esse teatro, fundado em 1914, continha uma peculiaridade: obrigatoriamente todos os 

atores participantes das peças tinham que ser do sexo feminino. As mulheres representavam 

																																																								
21  Allí ya desarrolla los elementos característicos de su estilo: los grandes ojos que otorgan expresividad a los personajes, la 

cualidad cinemática de sus series gráficas, los acercamientos em los planos, la diversidade de temas y los finales no 
siempre felices, reconocibles facilmente como rasgos típicos de la producción de Tezuka, influyeron en la siguiente 
generación de animadores y dibujantes. 
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tanto os papéis de personagens femininos quanto do sexo masculino. A maioria do público 

também era composta por mulheres, justificando, assim, os temas acerca do amor – mesmo 

que de uma forma exótica, em locais como Índia, França e Arábia. Segundo Luyten (2012, p. 

111), “o espetáculo proporciona um tipo de entretenimento escapista, com conteúdo 

fantástico, exótico e romântico, ideal para mulheres solteiras japonesas que ansiavam, e 

anseiam uma forma de fuga em razão do forte controle social”. 

 
Figura 10: Olhos em Swallowing the earth de Osamu Tezuka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: http://www.comicscube.com/2010_12_01_archive.html 
 
 
 

Figura 11: Sketch Astroboy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: http://comicsalliance.com/udon-osamu-tezuka/ 
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Graças a Osamu Tesuka, a profissão de ilustrador, que carregava consigo uma imagem 

negativa, fora completamente transformada. Desta maneira, o Deus dos mangás pôde ser 

pioneiro ao criar uma estética na qual inúmeros artistas japoneses se inspirariam e logo mais 

adiante encantaria os estrangeiros por ser considerada exótica e diferente de tudo o que era 

visto no circuito de quadrinhos e animações, como veremos na seção a seguir. 

 

1.3.2  O boom da cultura pop japonesa e o shojo mangá 

 

A introdução das animações japonesas, os animês, provocada pelo pontapé inicial 

dado pelas produções de Osamu Tezuka, culminou no Japão consolidando-se como uma 

indústria de entretenimento. À luz dos estudos de Mônica Nunes (2015), compreendemos que, 

a partir daí, conteúdos de entretenimento passaram a ser produzidos em larga escala, 

abrangendo diversas esferas midiáticas e mercadológicas, como revista em quadrinhos, 

mangás, séries de desenhos para TV, filmes de animês, videogames, brinquedos e estatuetas 

inspiradas em personagens, dentre outros produtos. 

Enquanto isso, no resto do mundo, o animê funciona como um embaixador 
cultural, levando um pouco da cultura japonesa através das aventuras de 
personagens coloridos e carismáticos. A invasão iniciada nos anos 60 foi em 
escala mundial, pois animês são famosos em toda Ásia, na Europa, Estados 
Unidos e América Latina. (NAGADO, 2007, p. 72). 

O boom dessas produções culturais só foi possível, de acordo com Sônia Luyten 

(2012), através do sucesso econômico japonês a partir da década de 1970, assim, devido a 

esse fato, os demais países passaram a se interessar por aspectos da cultura japonesa. Os 

animês e mangás, agora produtos de exportação, carregam traços peculiares: levam consigo 

características tradicionais, crenças, valores e hábitos orientais, que mesmo adequados ou  

adaptados a outros idiomas, podem ser percebidos e contrastados. 

Nas décadas de 1980 e 1990, uma grande quantidade de programas infantis vistos e 

apreciados até hoje foram distribuídos em larga escala para o Ocidente. Dentre eles, podemos 

citar algumas das obras principais como Dragon Ball, de Akira Toriyama, Os Cavaleiros do 

Zodíaco, de Masami Kurumada, Yu-Gi-Oh!, de Kazuki Takahashi, e também As aventuras 

mágicas de Sailor Moon, de Naoko Takeuchi. Nessas séries, podemos destacar as diferenças 

entre animês e os desenhos animados ocidentais. Nas histórias criadas pelos japoneses, o 

tempo é contínuo, ou seja, de um episódio para o outro, as personagens envelhecem, como 

afirma Mônica Faria (2007, p. 8), “não só isso, os personagens sofrem os efeitos do tempo, 



44	

	

como em Dragon Ball, em que o personagem Goku começa criança, cresce, casa, tem filhos, 

envelhece, e, por fim, morre”.  

Devido destaque deve ser dado à série Os Cavaleiros do Zodíaco, que, conforme os 

apontamentos de Alexandre Nagado (2007, p. 53), foi responsável por captar a atenção do 

público, tornando-se uma febre e invadindo, não apenas as televisões, mas bancas de jornais e 

revistas. Além disso, ele afirma que “brinquedos, kits para montar, peças de vestuário, artigos 

de papelaria, alimentos, vídeo games: tudo o que a indústria do consumo consegue produzir 

ganha força com o uso de personagens expressivos e dinâmicos como os vistos nos 

quadrinhos”. 

Os temas abordados pelos animês podiam ser considerados universais, como por 

exemplo, amor, lealdade e coragem, conseguindo, assim, atingir de uma forma geral qualquer 

público, nação ou etnia, acarretando um sucesso televisivo que consequentemente eram 

patrocinados por merchandisings e propagandas que vinham nos intervalos. Além dessas 

séries de animação japonesa que conhecemos até hoje, grandes estúdios surgiram na mesma 

época, renovando a produção de longas-metragens de animação oriental, o que garantiu a 

visibilidade da cultura nipônica. 

A expansão alavancada pelo boom da cultura pop japonesa também possibilitou a 

segmentação de mangás e animês. A divisão era feita com base no sexo e na idade de seus 

leitores, e se seccionavam nos seguintes gêneros: revistas para o público infantil, revistas para 

garotas, para garotos e para os adultos. 

Na década de 1950, surgiu o shojo mangá, revistas em quadrinhos destinadas ao 

público feminino com a faixa etária de 12 aos 17 anos. A primeira heroína do shojo mangá 

surgiu, de acordo com Luyten (2002), em 1953 e foi criada por Ossamu Tesuka. Denominada 

Sapphire, a personagem, com olhos grandes e brilhantes, designou com seus traços 

importantes marcas estéticas para delimitar esse novo gênero, principalmente no que tange 

aos elementos que compõem o enredo dessas histórias em quadrinhos designadas para um 

público feminino, tais como: sonhos, romantismo, suspense, dentre outros. 

Para compreendermos melhor o conteúdo dos shojos, a autora nos ilustra tal 

concepção criada pelo rei dos mangás: 

Nesta estrutura narrativa iniciada por Tezuka Ossamu há o domínio de uma 
atmosfera para o romance: o desenho flui, há presença de muitos closes do 
tipo cinematográfico completados pela apresentação de corações, 
estrelinhas, pétalas de flores. O cenário onde se desenvolve a história 
também é muito importante desde lugares-comuns como escolas, escritórios 
ou outros locais idealizados, especialmente, para criar a atmosfera de fuga 
para algum espaço romântico. Há presença de castelos, jardins imensos, 
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salões de festa ricamente decorados como nos contos de fada. (LUYTEN, 
2002, p. 6). 

Os temas desses mangás, portanto, são bastante variados, abordando desde dramas 

históricos a ficção científica; entretanto, gravitam sempre em torno de histórias românticas. 

Os traços dos desenhos são delicados, as páginas são coloridas e em seu interior há 

publicidade de alguns produtos que fazem parte do universo feminino, como Luyten (2012, p. 

41) nos ilustra na seguinte passagem:  

Nas páginas iniciais, bem coloridas em papel cuchê, estão as propagandas 
adequadas ao seu público-alvo: bijuterias, artigos de papelaria, acessórios, 
produtos de beleza, roupas, enfim, todas as novidades que interessam às 
adolescentes num país consumista como é o Japão. 

Essa espécie de merchandise de produtos auxiliava na soma de lucros adquiridos pela 

revista em quadrinhos e livros, igual aos brinquedos para garotos baseados nos heróis dos 

mangás masculinos. 

 

Figura 12: Capa da revista Ribon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte:https://hanahime24.wordpress.com/2010/04/11/hello-world/ 
 

Com o pontapé inicial dado por Tesuka, para esse novo gênero, as mulheres começam 

a se interessar por esse tipo de trabalho, aumentando, assim, a procura das mesmas em relação 

aos cargos de desenhistas e cartunistas. 

Conforme Kinko Ito (2011, p. 8, tradução nossa), “até os anos 1960, os artistas do 

sexo masculino desenhavam a maioria das meninas nos mangás; poucas mulheres artistas 
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faziam parte da profissão”22. Entretanto tal perspectiva mudou; a partir dessa época, as 

mulheres começam a ingressar no mercado, e as histórias em quadrinhos para o público 

feminino passa a ser desenvolvida e desenhada por mulheres.  

Conforme Luyten (2012, p. 41), “hoje, o mercado do trabalho é quase cem por cento 

feminino entre desenhistas, editoras-chefe, ilustradoras e arte-finalistas”. Assim como na 

literatura clássica, as mulheres passaram a ter um papel importante, agora na produção de 

produtos midiáticos. 

A oportunidade de trabalhar nesse ramo estava mais atrelada à possibilidade de retirar 

a mulher da esfera doméstica do que com a renda na qual a mesma poderia vir a ganhar. Tal 

sentimento comum entre essas mulheres que ingressavam nesse ramo fora descrito por  Kinko 

Ito (2011, p. 8, tradução nossa): “mesmo que as artistas de quadrinhos do sexo feminino não 

eram pagas tanto quanto os artistas do sexo masculino, a ocupação tornou-se altamente 

desejável para muitas meninas e mulheres jovens que eram leitoras ávidas”23. Desta forma, 

compreendemos que as mulheres não procuravam esse tipo de emprego pelo salário 

proporcionado, que era relativamente baixo, mas como meio de obterem liberdade, desviando 

um pouco dos padrões esperados pela sociedade japonesa. Chikae Ide (apud ITO, 2011, p. 8-

9, tradução nossa), uma das principais artistas do mangá no Japão, infere a esse respeito que 

“se não tivesse sido o boom do mangá quando eu comecei, eu teria sido apenas uma mulher 

comum. Estou muito feliz e grata que meu sonho de se tornar uma artista de mangá se tornou 

realidade”24.  

Assim como Chikae Ide, diversas mulheres se tornaram desenhistas nos anos de 1970, 

tornando-se a maioria no que tange à produção de quadrinhos voltados para as garotas. Esse 

fato fora considerado uma grande conquista para as japonesas; mesmo que o conteúdo 

produzido ainda afirmasse a posição das mulheres em meio a um círculo romântico, a espera 

de um garoto, elas conseguiram espaço no mercado no qual antes não haviam a possibilidade 

de trabalhar. Nesse contexto, Sonia Luyten (2002, p. 7) conclui que: 

[...] nos anos 70 e 80 as desenhistas japonesas se utilizavam do mangá para 
vender sonho e fantasia revelam o inconsciente coletivo feminino japonês de 
alongar o período da adolescência e no entrar na dura realidade que a 
sociedade vai lhes impor quando casarem: boa esposa, mãe sabia. Isto só 
será abandonado na terceira idade quando atingem a liberdade enquanto 
indivíduos. Portanto, depende muito do tipo de sociedade em que vive a 

																																																								
22  Until the 1960s, male artists drew most girls’ manga; few women artist were part of the profession. 
23  Even though female comic artists were not paid as much as male artists, the occupation became highly desirabe for many 

girls and young women who were avid readers. 
24  If there had not been the manga boom when I debuted, I would have been just an ordinary woman. I am very glad and 

thankful that my dream to become a manga artist came true. 
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mulher produtora de quadrinhos. No caso do Japão, onde há um rígido 
controle social, a produção de quadrinhos continua para manter o status quo. 

Ainda conforme a autora, apesar das revistas reforçarem uma ideologia 

hegemônica a respeito do local das mulheres, com o passar do tempo diversos outros tipos 

de mulheres – sem ser o das jovens que sempre foram protagonistas nesse tipo de revista – 

passaram a ser retratados, como, por exemplo, as obachans que são as senhoras de idade e 

também as mães de família. Desta forma, fora retratado assim uma outra esfera do 

universo feminino incluindo, além da faixa etária standart, as jovens, outras fases da vida 

das mulheres. 

O Estúdio Ghibli, fundado por Isao Takahata e Hayao Miyazaki, um dos estúdios 

japoneses mais conhecidos internacionalmente na atualidade, também explora diversas fases 

das mulheres, além de somar a elas, criaturas mágicas, máquinas movidas a vapor, traços de 

diversas culturas, para construir enredos que, além de romper com histórico de submissão da 

mulher japonesa, traz consigo diversas outras mensagens que possam vir a provocar uma 

reflexão crítica, como veremos a seguir, e mais especificamente no terceiro capítulo. 

 

1.4 O ESTÚDIO GHIBLI E A VIDA DE HAYAO MIYAZAKI 

 

Hayao Miyazaki nasceu no ano de 1941, em Tóquio, Japão. Seu pai chamava-se 

Katsuji Miyazaki e trabalhava para o irmão em uma montadora de aviões. Muitos desses 

aviões construídos pela fábrica eram de guerra e foram utilizados por tropas japonesas na 

Segunda Guerra Mundial. Talvez esse seja o motivo e a inspiração por trás da temática 

envolvendo aviação, voo e máquinas voadoras que o diretor sempre utiliza na criação de suas 

obras. De acordo com Dani Cavallaro (2006), sua mãe também influenciou bastante, no que 

diz respeito à formulação de suas personagens femininas e à construção das narrações 

fílmicas. De caráter forte, energética e autônoma, serviu como base para os traços 

característicos de suas famosas heroínas. Apesar de ter contraído tuberculose espinhal que a 

deixou quase nove anos de cama, sendo os primeiros dois no hospital, nunca deixou de 

transmitir sua força. Nesse tempo, ainda garoto e com sua mãe ausente, Miyazaki teve que 

fazer diversas tarefas em casa com seus três irmãos. Essa época inspirou seu filme Meu Amigo 

Totoro (1988), que pode ser considerado uma obra semibiográfica para vários autores que 

escrevem sobre suas obras, retratando a vida de duas garotinhas que se mudaram para o 

interior do Japão, pois a mãe delas se encontrava doente. 
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Hayao cresceu em tempos de guerra, mudou-se de Tóquio para o interior de Tochigi, 

uma província no Japão, aonde foi em busca dos melhores cuidados médicos devido à doença 

contraída por sua mãe. Lá teve contato com o campo, a natureza e a vida simples. Essa 

experiência serviu de inspiração para seus famosos cenários pintados tão detalhadamente à 

mão. Assim como as florestas verdes e montanhas, o convívio com animais também fez parte 

da sua infância no campo. Essas paixões são sempre retratadas com muito carinho e cautela 

envoltas por uma temática ecológica atentando para a preocupação pelo meio ambiente, que é 

abordada em todas as suas produções fílmicas. 

Apaixonado por desenho em quadrinhos, foi exposto aos mangás, animês e animações 

desde criança graças ao apoio familiar. Em especial, a animação Hakujaden (Lenda da 

Serpente Branca) dos estúdios Tōei, em 1958, que, conforme um relato particular em sua 

biografia, Miyazaki (1996) confessa ter sido decisivo para a escolha em se tornar animador. 

Pela primeira vez, se encantara tanto por uma personagem feminina, Bai-Niag, que fora ver o 

filme diversas vezes. O filme o fez se questionar sobre gekiga25, um mangá para adultos que 

se tornou popular na época em que estudava para entrar na Universidade. O diretor ingressou 

primeiramente no mundo do mangá para fugir da ansiedade que crescia exponencialmente 

enquanto envelhecia, e a película despertou a vontade de colocar a honestidade e a bondade 

de crianças que faltavam em seus gekigas niilísticos. 

Combinando a pureza do olhar infantil com o que tinha a dizer, resolveu desenhar e 

desenvolver histórias para crianças como ponto de partida; assim, em 1963, após se formar 

em Ciências Políticas e Economia, na Universidade de Gakushuin, decidiu ingressar nos 

Estúdios Tōei Dōga. De acordo com Odell e Le Blanc (2015), em 1965, no estúdio, teve a 

oportunidade de trabalhar como designer de cena e animador chefe no filme Hosuru, Príncipe 

do Sol, onde conheceu Isao Takahata. Na época, tinha o cargo de assistente de animação, mas 

futuramente se tornaria sócio-fundador do Estúdio Ghibli. O filme foi considerado um triunfo 

artístico; em compensação, um fracasso em vendas. A partir desse filme, Takahata não 

produziu mais filmes para a companhia, retornando ao seu trabalho com séries de TV. 

Miyazaki, por outro lado, permaneceu majoritariamente com seu envolvimento em longas- 

metragens, contribuindo nos filmes O Gato de Botas (1969) e O Avião Fantasma Voador 

(1969), logo adiante também dirigiu alguns episódios de desenho animado em série, além do 

curta Panda Kopanda (1971) e Heidi, a Garota dos Alpes (1974), ambos dirigido por 

Takahara, nos quais Hayao fez todo o design à mão. 

																																																								
25  “Figuras dramáticas” história em quadrinhos na qual o público alvo são os adultos. (MIYAZAKI, 1996) 
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 No ano de 1979, Miyazaki completa seu primeiro filme dirigido por ele mesmo, O 

Castelo de Caligostro. Logo depois, em 1982, enquanto trabalhava em suas produções, o 

diretor desenhou o mangá Nausicaä do Vale do Vento, onde reuniu os elementos – signos 

da sua linguagem estética – que se tornaram sua marca registrada, como objetos voadores 

e uma heroína destemida e autossuficiente. Também retratou o cuidado com a natureza, 

envolvendo, assim, questões ecológicas. O sucesso comercial do mangá foi tão grande que 

o autor da obra teve que efetuar sua versão animada. O filme, produzido por seu 

companheiro de longa data, Takahata, estreou nas telas do cinema em 1984 e, segundo 

Colin Odell e Michelle Le Blanc (2015, p. 43, tradução nossa) 26, “[...] o eco-épico 

Nausicaä do Vale do Vento (1984), e seu sucesso sem precedentes levou à formação do 

Estúdio Ghibli”. 

Conforme o que se lê em Dani Cavallaro (2006, p. 40, tradução nossa), “o termo 

‘Ghibli’ refere-se tanto ao vento quente do deserto Saara quanto ao modelo de avião de 

reconhecimento italiano usado durante a Segunda Guerra Mundial”27. O nome foi escolhido 

por Miyazaki, talvez devido ao seu amor por aviões e tudo relacionado a eles. Fundado em 

1985, o Estúdio Ghibli possuía uma proposta diferente: a princípio, tinha a intenção de 

produzir apenas longas-metragens baseados em ideias originais. A produção que dependia 

somente de filmes era consideravelmente arriscada, pois o sucesso de bilheteria não podia ser 

automaticamente garantido. Nesse contexto, Dani Cavallaro (2006, p. 40, tradução nossa) 

frisa que “é por esta razão que os estúdios de animação normalmente trabalham 

principalmente em séries de animação de TV, apenas ocasionalmente produzem um filme 

baseado em um recurso já adquirido por séries populares”28. 

Para minimizar perdas potenciais, o estúdio contava com uma mão de obra temporária 

que focava em trabalhar com um filme de cada vez. Quando os funcionários atingiam o 

estágio de exibição eram dispensados e novos eram recontratados somente quando 

começavam a produzir um novo longa-metragem. No início, a locação do estúdio consistia na 

locação de apenas um piso localizado em um prédio no subúrbio de Tokyo.  

Enquanto Nausicaä conseguiu atrair cerca de 915 mil pessoas no cinema, o primeiro 

filme produzido pelo Estúdio Ghibli, O Castelo no Céu (1986), inspirado nas aventuras de 

Gulliver, arrecadaram, de acordo com Cavallaro (2006), apenas 775 mil. Os próximos 

																																																								
26  [...] the eco-epic Nausicaa of the Valley of the Winds, and its unprecedented sucess led to the formation of Studio Ghibli. 
27  The term “Ghibli” refers to both a hot Sahara Wind and the modelo of the Italian scouting aeroplane used during World 

War II. 
28  It is for this reason that animation studios normally work primarily on TV animation series, only occasionally producing 

a feature based on a already popular series.  
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filmes enviados foram lançados simultaneamente em 1988 – Meu Amigo Totoro, dirigido 

por Hayao Miyazaki e O Túmulo dos Vagalumes, dirigido por Isao Takahata. Conforme a 

autora, Totoro conseguiu arrecadar a maioria da premiação fílmica japonesa no ano em que 

foi lançado, devido à altíssima qualidade cinematográfica e fotográfica. O personagem 

principal, Totoro, conseguiu despontar comercialmente, com bonecos vendidos até anos 

depois de seu lançamento. O merchandising foi apenas resultado, e não algo pensado ou 

imprescindível para formulação de seus filmes. Entretanto, graças ao faturamento da venda 

de bens atrelados à imagem da personagem mágica, o estúdio conseguiu recursos para se 

tornar autossuficiente. 

O primeiro megassucesso de bilheteria foi o filme O Serviço de Entregas da Kiki, 

produzido em 1989. O filme conseguiu reunir um público de 2,64 milhões de pessoas, 

tornando-se o número um no ranking de filmes (animações e filmes de ação ao vivo) japonês 

naquele ano. 

Em 1996, A Walt Disney Corporation assinou um contrato com o Estúdio Ghibli, 

garantindo a distribuição fílmica mundial de vídeos caseiros. Entretanto, o contrato estipulava 

que a Disney não cortasse nem um segundo sequer da duração dos filmes. Conforme Dani 

Cavallaro (2006), diversas outras companhias tentaram previamente firmar algum acordo com 

o estúdio japonês, tais como Fox e Time-Warner, mas a única que aceitou essa condição foi a 

Disney, conseguindo por resultado ter o estúdio como parceiro. Esse acordo acarretou numa 

exposição bastante expressiva para as obras de Miyazaki e Takahata, que ainda eram pouco 

conhecidas fora do país.  

Dois anos depois, em 1998, o Estúdio Ghibli implantou tecnologia e investiu em 

novas técnicas; desde essa época, os projetos passaram a ser editados digitalmente. A viagem 

de Chihiro (2001) foi o primeiro filme a ser feito completamente de forma digital. O filme foi 

um grande sucesso, arrecadando, segundo Dani Cavallaro (2006), cerca de 230 milhões de 

dólares, além de conseguir inúmeros prêmios nacionais e internacionais. A película foi a 

primeira e única animação em língua não inglesa a ganhar o Oscar de melhor animação em 

toda a história da premiação. Para esse filme, Disney utilizou suas maiores armas: John 

Lasseter29 e Kirk Wise30, para garantir a melhor tradução e evitar que se perdesse o sentido e 

mantivesse a originalidade, para que o público pudesse entender e se conectar com o contexto 

da história. A partir daí, o Estúdio tornou-se conhecido globalmente. 

																																																								
29  Diretor e produtor americano, foi chefe de criação do estúdio Disney e da Pixar. Fonte disponível em: 

<http://disney.wikia.com/wiki/John_Lasseter>. Acesso em: 27 jun. 2016. 
30  Cineasta estadunidense trabalhou no estúdio Disney. Fonte disponível em: <http://disney.wikia.com/wiki/Kirk_Wise>. 

Acesso em: 27 jun. 2016 . 
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O Estúdio, segundo Cavallaro (2006) retrata temas como o esgotamento ambiental, os 

horrores da guerra, inquietudes de regimes totalitários, escravização de humanos perante o 

fetichismo dos bens materiais, imerso em um ponto de vista único, no intuito de promover um 

pensamento crítico e reflexivo desses problemas da humanidade. A combinação de um 

gráfico que esteticamente beira a perfeição, a invenção de personagens complexos e 

ambíguos, a atenção escrupulosa perante os mínimos detalhes visuais e psicológicos que 

envolvem a trama fizeram com que Miyazaki, de acordo com Dani Cavallaro (2006), batesse 

sempre o recorde de audiência, colocando o Japão no mapa, quando se vem a falar de 

referência na produção de filmes de animação. 

O percurso até aqui teve o intuito de fazer-nos compreender a origem do gênero 

animê, como um gênero híbrido, composto pela confluência de diversas influências culturais, 

tanto japonesas quanto estrangeiras. 

Também procuramos discorrer a respeito do surgimento da indústria da animação que 

fora possível graças aos avanços técnicos e estratégicos proposto pela empresa Disney, tais 

como: a padronização da produção fílmica; a criação do preview para rever as ações antes de 

resultado final; a divisão da mão de obra em setores, prezando a movimentação dos 

personagens e o timing, dentre outros. Esses passos foram importantes para a formação de um 

público que consumisse animação, para conseguir atender uma vasta demanda dele e para 

conseguir exportar suas produções a vários países e se transformar em conteúdos de séries 

televisivas.   

Graças à Disney, empresa que deu o pontapé inicial ao investir no público, as 

animações de Miyazaki podem ser apreciadas em diversos países por pessoas de diferentes 

nacionalidades, faixas etárias, gêneros e outros. Além disso, com o seu Estúdio Ghibli, 

atrelado à empresa americana a partir de 1996, a distribuição de seus conteúdos tornou-se 

maior e mais eficaz. Entretanto, devemos inferir que as obras de Miyazaki, apesar de 

estarem em um circuito de produção em série, seguindo modelos japoneses e estrangeiros, 

elas envolvem certos tipos de negociações para serem compiladas, principalmente em 

relação a essa indústria do entretenimento, sobre a qual nos aprofundaremos no capítulo a 

seguir. 
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Figura 13: Caricaturas de Hayao Miyazaki por Martin Hsu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: https://studioghiblinews.wordpress.com/2014/04/18/morning-strolls-sketches-of-hayao-miyazaki/ 
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2 NEGOCIAÇÕES E TENSÕES ENTRE MIYAZAKI E A INDÚSTRIA DO 

ENTRETENIMENTO 

 

 As obras de Hayao Miyazaki estão inseridas em um contexto mercadológico; 

entretanto, para serem consideradas únicas – por diversos autores e especialistas no ramo da 

animação, como veremos a seguir – e se destacarem de outras produções em série, certos 

acordos, em relação ao mercado, foram necessários.  

A técnica manual que utiliza, a conceitualização de seus enredos, personagens, e 

principalmente suas longas cenas vazias sem nenhuma ação são exemplos desse 

distanciamento de conteúdos serializados existentes. A esse respeito, o diretor descreve em 

uma entrevista para Roger Ebert, em 2002, explicando sobre esses vazios, demonstrando sua 

sensibilidade como diretor: 

Temos uma palavra para isso em japonês. É ma. Vazio. Está lá 
intencionalmente. [ O diretor bate palmas] O tempo entre as minhas palmas 
é o ma. Se você apenas tem a ação corrida, sem parar com nenhum espaço 
de respiração em tudo, aí, é o que você faz é apenas busyness [negócios]. 
Mas se você leva um momento, então a construção da tensão no filme pode 
crescer em uma dimensão mais ampla. Se você apenas tem tensão constante 
em 80 graus todo o tempo, fica adormecido, linear. 31 (MIYAZAKI, 2002). 

Nesse trecho, podemos observar que o diretor distingue o que é apenas busyness e o 

que seria para ele considerado a verdadeira arte de animar e as preocupações que envolvem 

esse metiê. Desta forma, iremos demonstrar neste capítulo alguns desses distanciamentos e 

aproximações entre os filmes do diretor e o mercado da animação, bem como a visão do 

próprio autor em relação ao consumo. 

 

2.1 A INDÚSTRIA CULTURAL JAPONESA E SEUS CONFLITOS REFERENTES A SUA 

ABERTURA AOS PAÍSES ESTRANGEIROS  

 

Para entendermos a proporção e a importância do Estúdio Ghibli para o Japão, 

devemos observar em números o ranking de bilheteria. Em uma lista de empresas produtoras 

de animês contendo longas-metragens com o maior faturamento de bilheteria em proporções 

mundiais, dentre três primeiros filmes estão: A Viagem de Chihiro (2001), O Castelo 

Animado (2004) e Ponyo: Uma Amizade que Veio do Mar (2008), do Estúdio Ghibli, 

																																																								
31  We have a word for that in Japanese. It's called ma. Emptiness. It's there intentionally. [claps his hands] The time in 

between my clapping is ma. If you just have non-stop action with no breathing space at all, it's just busyness. but if you 
take a moment, then the tension building in the film can grow into a wider dimension. If you just have constant tension at 
80 degrees all the time you just get numb. 
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arrecadando, respectivamente, $274,925,095, $235,184,110 e $201,750,93732. Já na escala 

doméstica de vendas de longa-metragem de animês, o filme A Viagem de Chihiro (2001), 

além de ser o filme (não apenas animação) com maior bilheteria de todos os tempos – 

contando com faturamentos estrangeiros33 –, está em sétimo lugar nessa lista34; Ponyo: Uma 

Amizade que Veio do Mar (2008), em sexto; e O mundo dos Pequeninos (2012), também 

roteirizado por Miyazaki, encontra-se em quarto lugar. Dentre os quinze primeiros nomes 

desse ranking, o Estúdio Ghibli figura como produtor de seis filmes.  

Segundo John Lasseter, em seu discurso em 2014, no Governors Awards, cerimônia 

organizada pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas (AMPAS), afirma que 

quatro dos filmes de Miyazaki estão entre as dez maiores vendas de bilheteria no Japão de 

todos os tempos, não só de filmes de animação, mas envolvendo todos os gêneros.35 

Podemos concluir, dessa forma, que o estúdio de Miyazaki tem grande número de 

vendas de seus produtos culturais, além de público tanto em nível global quanto local, mas 

devemos ressaltar que nem todos os filmes que se encontram na lista de escala doméstica 

conseguem sucesso no exterior. 

De acordo com Frederic Martel (2011, p. 5, tradução nossa), pesquisador francês, “a 

bilheteria do cinema é quase 50% nacional na França e na República Checa e mais de 80% na 

Índia e no Japão”36. Compreendemos assim que a maioria das produções culturais japonesas, 

no que diz respeito ao cinema, são voltadas para o próprio país:  

O Japão é um dos países mais fechados às outras culturas, e, para começo de 
conversa, um dos que melhor resistem à cultura americana, sem cotas nem 
censura. Como acontece na Índia, quando um produto cultural americano é 
importado, logo vem a ser “japonizado”. (MARTEL, 2012, p. 244). 

Conforme seu histórico, o Japão no passado foi um país que exportou pouco da sua 

cultura. Martel (2012, p. 244) argumenta que, em contrapartida, muitos de seus aparatos 

tecnológicos, como walkmans, celulares, playstations, dentre outros bens, foram vendidos no 

exterior, “mas até a década de 1990 pouco exportou seu cinema, sua música e sua literatura”. 

Entretanto, o autor explica que existem exceções, como no caso de alguns desenhos animados 

da década de 1970, dentre eles Candy e Goldorak, alguns mangás a partir dos anos de 1980, o 

filme de animação Akira e alguns jogos de videogame, os primeiros da Sega, Nintendo e Sony.  

Graças à considerável demanda interna e a indústrias criativas 

																																																								
32  Informação disponível em: <http://www.boxofficemojo.com/>. Acesso em: 1 nov. 2016. 
33  Informação disponível em: <http://blogs.wsj.com/japanrealtime/2014/06/04/frozen-ranks-as-third-biggest-hit-in-japan/>. 

Acesso em: 1 nov. 2016. 
34  Informação disponível em: <http://www.boxofficemojo.com/genres/chart/?id=anime.htm>. Acesso em: 1 nov. 2016. 
35  Informação disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=93-gRTUrHa8>.  Acesso em: 1 nov. 2016. 
36  Le box office du cinéma est à près de 50 % national en France et en République Tchèque, à plus de 80 % en Inde et au 

Japon.  
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autossuficientes (pela força do iene, o mercado interno japonês é hoje em dia 
o segundo mercado de televisão no mundo e o segundo mercado da indústria 
de música, depois dos Estados Unidos), a cultura japonesa se manteve bem 
no Japão, embora já não se exportasse tão bem. (MARTEL, 2012, p. 244). 

A indústria cinematográfica nipônica, segundo Luca (2009), possuía quatro grandes 

estúdios – Toho, Toei, Shochiku e Nikkatsu – como detentores da grande maioria da 

produções fílmicas, além de serem também proprietários das próprias salas de cinema. Com o 

avanço da televisão e locadoras, as produtoras passaram a fornecer conteúdos para essas 

novas mídias e consolidaram uma indústria de desenhos animados líder no mercado 

internacional. “Os ganhos com esses novos segmentos cresciam quando acompanhados pelos 

valores que vinham do licenciamento dos personagens (que eram renovados 

permanentemente)” (LUCA, 2009, p. 348). 

A globalização permitiu que essa situação referente às produções culturais se 

modificasse. A separação entre mercado interno e externo foi dissolvendo com o tempo e, 

“graças ao desenvolvimento tecnológico e à aceleração das trocas e fluxos culturais entre os 

países, a globalização permitiu ao Japão se abrir” (MARTEL, 2012, p. 244). 

Com essa abertura, a partir da década de 1990, as empresas americanas decidiram 

investir novamente em salas de cinema no Japão, e abriram os primeiros multiplex no país. 

Conforme Luca (2009), o público reagiu positivamente à novidade e voltaram a frequentar o 

cinema novamente. Indústrias e grupos financeiros japoneses também associaram-se nesses 

investimentos.  

O Japão conseguiu recuperar o atraso referente ao isolamento mercadológico e 

cultural para com os países estrangeiros, embora seus produtos culturais sejam mais 

importados que exportados com exceção dos videogames e os mangás. À luz desses 

pensamentos, Martel (2012, p. 244) completa: 

[…] o Japão constatou que seu mercado interno estava saturado, e acontece 
que o país precisava investir e inovar para se desenvolver, ao passo que sua 
economia estagnava, sua dívida pública aumentava e sua população 
envelhecia (21% dos japoneses têm mais de 65 anos, o que o torna o país 
mais velho do mundo). Assim foi que adotou, no início da década de 1990, 
uma nova estratégia, consistindo em reafirmar sua identidade asiática – uma 
estratégia batizada de “Retorno à Ásia”. 

O governo passou a tomar medidas para facilitar a sua abertura, iniciando um plano de 

subvenção, funcionando primeiramente na Ásia, que continha, segundo Martel (2012), certo 

apreço por valores tradicionais orientais frente aos discrepantes morais do ocidente. Ainda, 

segundo o autor, o Ministério da Economia, do Comércio e da Indústria (METI), passou a 

reconhecer a importância dos produtos criativos principalmente após o sucesso de vendas do 
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jogo Pokemon, da Nintendo, e dos filmes A viagem de Chihiro e Princesa Mononoke, “[…] 

do genial Hayao Miyazaki” (MARTEL, 2012, p. 245). 

Afirmar o próprio poderio: os japoneses entenderam que isso agora dependia 
dos conteúdos culturais e dos meios de comunicação, e não mais apenas da 
eletrônica. Era necessário, portanto, inspirar-se no modelo de entretenimento 
americano e ao mesmo tempo romper com ele. (MARTEL, 2012, p. 246). 

Os japoneses, desta forma, se deram conta de que o verdadeiro detentor do poder seria 

o país capaz de dispor, ao mesmo tempo, dos meios de produções e dos próprios produtos 

culturais, fornecendo não só a própria fábrica, mas também os sonhos. Decidiram, assim, não 

só exportar aparatos tecnológicos, mas também conteúdo, de uma maneira única e típica do 

Japão. 

A inspiração vinha dos modelos americanos, porém o próprio conteúdo dos produtos 

culturais seguiam as orientações da cultura local. Frederic Martel (2012) ilustra a respeito dos 

bens culturais japoneses quando entrevista Shin’ichiro Inouye, presidente da Kadokawa, 

editora japonesa sediada em Tokyo. Em seu diálogo, Inouye afirma que eles difundem para o 

exterior os produtos tais como são: “não procuramos adaptá-los, como os americanos, aos 

gostos do público mundial. É aí que está nossa força: o Japão é cool continuando a ser ele 

mesmo, ou seja, extremamente japonês.” (MARTEL, 2012, p. 247). 

Os filmes de Miyazaki também seguem essa lógica; são fortemente embasados em 

aspectos da cultura nipônica, o que muitas vezes cria empecilhos para a tradução de suas 

obras. Cindy e Donald Hewitt, dois adaptadores de roteiros, em Adachi (2012, p. 180,  

tradução nossa), comentam a dificuldade para explicar as metáforas inclusas nos filmes do 

diretor, pois deviam tomar cuidado para que as nomenclaturas e a narrativa não perdessem 

sentido: 

[a atividade de legendar] começa assim: eles assistem a um filme com 
legendas provisórias como base para trabalhar em uma versão final. Em 
seguida, eles leem o script diretamente traduzido e cuidadosamente buscam 
soluções adequadas, se houver qualquer coisa que encontrem vaga e confusa 
no filme legendado. Então, eles fazem um rascunho e enviam-no ao Estudio 
Ghibli para confirmar as intenções de Miyazaki.37 

Com estratégia de não modificar seu conteúdo conforme a demanda e gosto do 

mercado estrangeiro, o Japão conseguiu expandir seu número de vendas de bens culturais 

internacionalmente. Segundo dados estatísticos da Organização Mundial do Comércio (OMC) 

e do Banco Mundial, o Japão em 2011, posicionou-se como décimo segundo lugar em uma 

lista referente aos números de exportações de filmes, programas de televisão e de música do 

																																																								
37  It begin with, they watch a movie with tentative subtitles as a basis for working into a final version. Next, they read the 

directly-translated script carefully in search of adequate solutions if there is anything they find vague and confusing in the 
subtitled movie. Then, they make out a draft and send it to Studio Ghibli to confirm Miyazaki’s intentions. 
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mundo. Conforme Martel (2012), de dez anos para cá, o país vem se tornando cool, por causa 

de seus conteúdos, frente ao mundo todo. 

Uma outra estratégia que auxiliou o fortalecimento da indústria cultural japonesa foi a 

venda como media-mix38. Martel (2012) infere a esse respeito que os produtos não devem ser 

vendidos de maneira isolada, mas sim como um conjunto, explorando diversos meios. Em 

uma entrevista com Shubei Yoshida, presidente e diretor da Sony Computer Entertainment 

Worldwide Studios, feita pelo autor, confirma-se a força de tal estratégia: “Com o desenho 

animado, o filme de animação, o videogame, os mangás, as histórias em quadrinhos e muitas 

vezes também as séries de televisão, construímos um novo ecossistema muito específico ao 

Japão, misturando esses diferentes setores”, disse o diretor. 

Em contraposição a esse posicionamento, podemos dizer que a força do Estúdio 

Ghibli se encontra majoritariamente em seus filmes, apesar de a empresa já haver produzido 

videogames como o: Ni no kuni, lançado em 2010, canetas, livros infantis, chaveiros, bonecos 

de pelúcia e outros itens que são vendidos na loja de souvenires do museu Ghibli, a Mamma 

auito!. 

No tocante a esse assunto, como um outro lado da moeda, é necessário reforçar que a 

dificuldade de abertura ainda permanece presente nos dias de hoje, como um reflexo criado 

historicamente do Japão referente aos demais países estrangeiros. Como exemplo, podemos 

citar o próprio site oficial da empresa de Miyazaki (http://www.ghibli.jp) que se encontra em 

japonês e não possui tradução, o que impossibilita internautas estrangeiros que não falam a 

língua nativa do diretor a saber novidades a respeito das produções do estúdio. Apenas o site 

referente ao museu Ghibli possui a opção de colocar em língua inglesa. O site oficial na 

língua inglesa (http://www.studioghibli.com.au) está alocado em um endereço australiano – 

talvez, não por acaso, pois, como Martel (2012, p. 246) afirma, “[…] a Austrália era visada 

pelos japoneses, pois essa grande ilha pouco povoada também manifestava na mesma época 

seu desejo de se “asiatizar”.  

Na grande maioria das vezes, os fãs vão atrás das informações, disponibilizadas em 

um nicho muito fechado. Para ilustrar isso, podemos exemplificar com o site brasileiro 

http://site.studioghibli.com.br/ que tem seu conteúdo produzido pelos próprios espectadores.  

Nesse contexto, compreendemos que, mesmo obtendo grande público no exterior, as 

informações continuam sendo muitas vezes apenas difundidas no próprio país. Em 

																																																								
38  É a combinação de canais de comunicação que uma empresa pode usar para atingir seus objetivos de marketing. Por 

exemplo, distribuir o mesmo conteúdo em: jornais, rádio, televisão, outdoors, websites, e-mail, mala direta, internet e 
mídias sociais, como Facebook ou Twitter. Disponível em: <http://smallbusiness.chron.com/media-mix-78802.html>. 
Acesso em: 5 nov. 2016. 
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contrapartida, ao se manterem fechados, podem produzir conteúdos únicos, que mesclam 

diversos textos, retratando também a própria cultura nipônica. 

Hayao Miyazaki, apesar de exportar suas obras para vários países, ainda possui certo 

receio em relação à mercantilização total de seus produtos. Em sua biografia, o diretor afirma 

que o foco principal de seu estúdio são seus filmes, o restante de produtos propostos pela 

estratégia de media-mix, vista anteriormente, são secundários. O conteúdo, o enredo e a 

história, devidamente pensados e formulados, seriam, segundo o diretor, o motivo pelo qual 

seus consumidores apreciariam o estúdio. Entendemos, dessa forma, que Miyazaki possui 

uma visão rígida em relação à reprodutibilidade de um conteúdo, assim como é 

constantemente feito no próprio Japão e nos Estados Unidos, como veremos a seguir. 

 

2.2 CRÍTICA DE MIYAZAKI SOBRE A INDÚSTRIA DO ANIMÊ E O CONSUMO: 

REPETIÇÃO, PADRONIZAÇÃO E O ESVAZIAMENTO DE CONTEÚDO 

 

Hayao Miyazaki possui uma visão negativa no que tange à quantidade e à qualidade 

de trabalhos produzidos e midiatizados hoje. Em seu livro Starting Point, o diretor propõe 

uma reflexão um tanto ácida sobre a atual indústria de animês e chega a se questionar: Será 

que as crianças realmente necessitam, para a vida delas, de tamanha quantidade de desenhos 

animados que são transmitidos na TV? Com referência a isso, vai ainda mais além, 

afirmando, com base em sua própria experiência de anos nesse ramo, que os produtores 

realizam uma série atrás da outra e o motivo de tal força motriz é a geração de receitas 

advindas da indústria do entretenimento. 

De maneira fria e assertiva, também argumenta sobre o que circunda cada produção de 

longa lançada. “A menos que o nosso trabalho se encaixe bem ao esquema desta realidade 

comercializada, não podemos fazer nada, não importa o quão impulsionados somos ou quão 

elevado é o nosso desejo de criar uma animação de qualidade”39 (MIYAZAKI, 1996, p. 47, 

tradução nossa). Mediante a reflexão suscitada por tal frase, podemos compreender que o 

criador de Chihiro acredita que a maioria das produções culturais deve seguir um padrão 

imposto por estratégias de mercado a fim de gerar lucro. Em outras palavras, as produções 

devem explorar diversas esferas do consumo, extrapolando assim, no caso dos filmes de 

Hayao Miyazaki, a exposição nas telas do cinema: o filme deve lotar as salas de cinema, 

esvaziar as prateleiras com bonecos inspirados em personagens criados pelo diretor, vender as 

																																																								
39  Unless our work fits in well with the scheme of this commercialized reality, we cannot do anything, no meter how driven 

we are or how lofty our desire to create quality animation. 
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músicas da trilha sonora nos iTunes, dentre outros. Essa gama de produtos que permeia uma 

única produção pode, na opinião de Miyazaki (1996), forçar a continuação de uma obra 

serializando-a e, por consequência, por falta de tempo e dedicação, os produtores as esvaziam 

de conteúdo e significado, apenas no intuito de acumular capital. Ainda a respeito disso, o 

autor explica que esse é o motivo pelo qual não produz filmes em séries. Ele permite-se 

devotar tempo suficiente para criar uma obra que faça sentido e toque tanto as crianças quanto 

os adultos.  

Um fabricante de brinquedos paga 60% de suas taxas de publicidade a uma 
única empresa de animação. Esta é a mesma coisa que transformar o produto 
em animação, a fim de fazer com que as crianças o comprem. A realidade é 
que os adultos estão descaradamente produzindo animação. E o mundo do 
animê faz lucro através de temas como a partida para novos horizontes ou 
amor, enquanto fingem não estar consciente desta realidade comercial.40 
(MIYAZAKI, 1996, p. 47, tradução nossa). 

Em convergência com esse pensamento, podemos citar Frederic Martel (2012), que 

discorre sobre grandes conglomerados que produzem entretenimento em escala global. Nesse 

contexto, ele pode nos ajudar a refletir sobre as engrenagens que movimentam a produção de 

bens culturais sobre os quais discorre Hayao Miyazaki. 

Para fazer um traço comparativo com os filmes concebidos pelo diretor japonês, nos 

valeremos dos modos de produzir o filme da Walt Disney Corporation, descrito por Martel 

(2012) em seu livro Mainstream: A guerra global das mídias e das culturas. Em uma 

passagem do livro, o autor discorre sobre as estratégias de Michael Eisner, diretor executivo 

da Walt Disney Company, de 1984 a 2005, para reger, de acordo com o autor, uma das 

maiores empresas multinacionais do entretenimento: 

O método Eisner é simples: privilegiar a qualidade da história e não os 
atores, os efeitos especiais em vez dos diretores, para evitar os agentes e as 
estrelas que custam caro e exigem um percentual da renda de bilheteria (a 
recente compra da editora de quadrinhos Marvel pela Disney faz parte dessa 
mesma estratégia, pois um personagem famoso de história em quadrinhos 
muitas vezes é mais eficiente na promoção de um filme, e menos oneroso, 
que uma estrela de carne e osso). Para Eisner, os projetos de filmes devem 
ser orientados sobretudo por uma história solidamente construída (story-
driven), com animaizinhos bem fofos e intrigas simples com “happy end” de 
efeito certeiro. É necessário um “pitch”, um argumento passível de ser 
resumido em algumas frases simples. Se possível, uma só. (MARTEL, 2012, 
p. 58-59). 
 

																																																								
40  One toy manufacturer pays 60 percent of its advertising fees to a single animation company. This is the same thing as 

turning the product into animation in order to make children buy it. The reality is that adults are brazenly productizing 
animation. And the world of anime makes its business out of themes like departing for new horizons or love, while 
pretending not to be conscious of this commercial reality. 
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Como nos elucida Martel, Eisner possuía uma certa fórmula para garantir o sucesso do 

empreendimento no que diz respeito à execução de seus filmes. Apesar de prezar uma história 

solidamente construída, era importante retratar uma estética “fofa” com personagens 

“simpáticos”, um roteiro simples com um final feliz. Após compilarem um produto, os 

departamentos e filiais deveriam responder a uma empresa-mãe, funcionando de forma 

vertical e padronizada. Além disso, Eisner replicava o mesmo conteúdo em múltiplas versões, 

somando diversos públicos e aumentando as vendas. 

Podemos refletir que a mercantilização dos produtos culturais da Disney, sob 

perspectiva internacional, acabou debilitando, de certa forma, o potencial criativo e reduzindo 

as chances de inserção de novos elementos em seus enredos que, caso viesse a acontecer, 

desviaria das normas e poderia correr o risco de serem reprovados pela matriz ou serem um 

fracasso de vendas. Dessa forma, as produções culturais se esvaziam de sentido e de 

conteúdo, ficando em um plano secundário em relação aos processos administrativos, sendo 

assim incorporados pela indústria do entretenimento, como Miyazaki (1996, p. 51, tradução 

nossa) ilustra na seguinte frase: “estamos vivendo em uma sociedade que é rica, porém pobre. 

Nós somos capazes de ouvir grandes quantidades de música e um grande número de vídeos. 

Entretanto, apenas uma pequena fração destes consegue nos mover”41. 

A padronização do produto cria, então, uma falsa impressão de universalidade, que se 

apoia na justificativa de satisfazer as necessidades de todos de maneira igual, sacrificando, 

assim, o conteúdo, ao reproduzir sempre o mesmo. É necessário observar o caráter artístico 

que tem sido uma preocupação dos teorizadores da comunicação, pois as mídias difundem 

suas próprias produções com a finalidade de conseguir mais audiência, que por sua vez 

renderá em um lucro material. 

O diretor Hayao Miyazaki, em depoimento concedido para um documentário realizado 

em 2013 sobre o Estúdio Ghibli (Estúdio Ghibli: Reino de Sonhos e Loucura), questiona a 

utilidade em criar conteúdos originais de animação, já que a grande maioria é suplantada pelo 

sistema industrial: 

As pessoas que fabricam avião, não importa o quanto acreditam que aquilo 
que fazem é bom, os ventos do tempo os transformarão em ferramentas da 
civilização industrial. Nada passa intacto. São sonhos malditos. A animação 
também. Atualmente todos os sonhos da humanidade são malditos. Belos, 
mas malditos. Eu sequer estou falando sobre ser rico ou famoso. Que se 
dane, não há muitas esperanças. Quero dizer, como podemos saber se filmes 
ainda valem a pena? Se pensar bem nisso tudo, será que não é apenas um 
grande hobby? Talvez houvesse uma época em que fazer filmes era 

																																																								
41  We are now living in a society that is wealthy yet poverty-stricken. We are able to listen to large amount of music and a 

large numbers of videos. But only a small fraction of these move us. 



61	

	

importante, mas e agora? A maior parte do nosso mundo é lixo. É difícil. 
(ESTÚDIO, 2013). 

A dificuldade é tamanha em criar conteúdo relevante, que o diretor reflete 

constantemente a respeito dessa overdose de produções culturais na atualidade, afirmando que 

“[...] não importa o quão boa a animação é, quando temos que assistir muito, já não se torna 

de boa qualidade”42 (MIYAZAKI, 1996, p. 48, tradução nossa). Nesse sentido, Miyazaki 

permanece em constantes negociações com esse processo de reprodutibilidade da indústria de 

bens culturais. Em sua biografia, datada de 1996, afirma que se sente sozinho por se arriscar 

na tentativa de criar algo relevante e autêntico que corre contra o fluxo de uma grande 

maioria, que se conforma em participar do montante colossal de trabalhos medíocres expostos 

hoje em dia na TV japonesa. O diretor acredita em uma “via de escape”, já que ele mesmo 

promove essa mudança e ainda vai mais além ao afirmar: “tendo escolhido animação como a 

minha profissão, penso que seria melhor se eu arriscasse minha vida por ela – apesar de ser 

um exagero – e eu continuo à procura de uma solução” 43 (MIYAZAKI, 1996, p. 48, tradução 

nossa).  

Em consonância com esse pensamento, Martel (2012) infere, como conclusão de sua 

pesquisa de cinco anos, que a palavra-chave que deve ser prezada quando que se refere à 

produção de entretenimento é criação. Aquele modelo de produção criado por Eisner, apesar 

de muito lucrativo – por exemplo, quando assumiu a empresa, seu faturamento era de 100 

milhões de dólares, após assumir o controle e tornar a Disney um conglomerado internacional 

de mídia,  o lucro chegou a atingir 4,5 bilhões de dólares no ano de sua partida –, entrou em 

queda, pois, como o autor ressalta, a indústria do entretenimento não é como as outras; os 

criativos necessitam de liberdade: 

Michael Eisner não desconfiou do único terreno que poderia significar para 
ele uma ameaça: a criação. Nas indústrias criativas, que não são fábricas de 
automóveis nem distribuidoras de ervilhas, é preciso desconfiar dos 
“creative people”, personalidades como Steven Spielberg, Jeffrey 
Katzenberg, George Lucas, John Lasseter, Michael Moore ou Harvey e Bob 
Weinstein, que dão as costas e se vão quando são maltratados ou veem 
ameaçada sua liberdade artística. A independência é a regra não escrita, e 
mesmo quando essa independência é comprada contratualmente, é 
necessário salvar as aparências. Quando um filme ou uma cena não lhe 
agradavam, Eisner simplesmente dizia: “This has to be edited” (teremos de 
“editar” isso). Leia-se: “cortar”. Ou então: “recomeçar do zero”. Essa 
guilhotina ao estilo antigo era inaceitável para os criadores de Toy Story ou 
os companheiros de Tarantino. (MARTEL, 2012, p. 72-73). 

É extremamente importante que as empresas focadas no mainstream utilizem de 

																																																								
42  But no meter how good the animation is, when we have to watch too much, it is no longer of good quality.  
43  Having chosen animation as my occupation, I think it would be better if I risked my life for it – though that is an 

exaggeration – and I continue to search for that solution. 
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ferramentas que possibilitem uma constante renovação já que a globalização não só permitiu 

que os americanos exportassem produtos culturais (MARTEL, 2012), mas promoveu fluxos 

transacionais de informação entre nações e entre os próprios territórios nacionais e regionais: 

Em última análise, a comercialização de indústrias criativas, as forças do 
mercado e as forças homogeneizadoras do mainstream, são sempre 
compensadas e revitalizadas pelo setor sem fins lucrativos, as universidades 
e a diversidade cultural.44 (MARTEL, 2011, p. 2, tradução nossa). 

Afastando-se da visão estereotipada da europeia para com a hegemonia de produtos 

culturais dos Estados Unidos que detêm, conforme o autor, 50% das exportações mundiais de 

entretenimento, o pesquisador francês propõe olharmos para as grandes cadeias do 

entretenimento de uma nova maneira, considerando a importância das fusões culturais em 

seus conteúdos e o caráter experimental que os setores não lucrativos, independentes, 

promovem: 

Finalmente, o setor não-lucrativo, as universidades e comunidades – que são 
o coração do sistema cultural americano – permitem inovar, arriscar e 
experimentar. Se não compreendermos o papel e o poder das universidades 
na cultura em os EUA, não podemos analisar Hollywood ou da Broadway; 
sem as comunidades étnicas e a diversidade cultural dos Estados Unidos, nós 
não entendemos a indústria da música americana ou Internet.45 (MARTEL, 
2011, p. 2, tradução nossa). 

Conforme o autor, no continente americano, há dois sistemas que funcionam em 

simbiose, o mainstream e as vanguardas que são vistas como contracultura. Ambos se 

comunicam, impossibilitando pensar em um produto de entretenimento completamente vazio, 

ou puramente comercial. São justamente essas intersecções que possibilitam uma via 

escapatória.  

Há um ecossistema cultural muito singular, muito original, nos Estados 
Unidos, que trabalha em vários níveis ao mesmo tempo. O imperialismo 
cultural americano é simultaneamente a massa, o mainstream, a cultura 
dominante pela quantidade (Disney, O Rei Leão, Avatar e Lady Gaga), mas 
também a vanguarda na dança ou nas artes plásticas, a contracultura no 
teatro experimental, as culturas das comunidades e culturas digitais. 46 
(MARTEL, 2011, p. 2, tradução nossa). 

Com os aparatos tecnológicos, os meios de produção se modificaram, as réplicas se 

tornaram inevitáveis e as discussões acadêmicas referentes à reprodutibilidade técnica, 

																																																								
44  En définitive, la commercialisation des industries créatives, les lois du marché et les forces homogénéisantes du 

mainstream, sont toujours contrebalancées et revitalisées par le secteur non-profit, les universités et la diversité culturelle. 
45  Enfin, le secteur à but non lucratif, les universités et les communautés – qui sont le cœur du système culturel américain – 

permettent d’innover, de prendre des risques et d’expérimenter. Si on ne comprend pas le rôle et la puissance des 
universités dans la culture aux Etats-Unis, on ne peut pas analyser Hollywood ni Broadway ; sans les communautés 
ethniques et la diversité culturelle US, on ne comprend pas l’industrie de la musique américaine, ni Internet. 

46  Il y a un éco- système culturel très singulier, très original, aux Etats-Unis qui fonctionne sur plusieurs échelles à la fois. 
L’impérialisme culturel américain c’est à la fois la masse, le mainstream, la culture dominante par la quantité (Disney, Le 
Roi Lyon, Avatar et Lady Gaga), mais c’est aussi l’avant-garde dans la danse ou les arts plastiques, la contre-culture dans 
le théâtre expérimental, les cultures communautaires et les cultures numériques. 
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diferenças entre o original e a cópia, arte de elite e do povo, local e global se tornaram 

obsoletos. Hoje em dia, entende-se as produções culturais como híbridas, uma mescla de 

diversos gêneros, textos – como veremos  mais detalhadamente no terceiro capítulo: 

Adorno não queria admitir que o jazz era música (ele disse que era o golpe 
do rádio) e Alain Finkielkraut rejeitou o rock como entretenimento e jazz 
como arte. Isso não faz mais sentido hoje e o debate não se coloca nesses 
termos brutos. A fronteira entre arte e entretenimento é mais porosa; 
misturar gêneros é frequente e o ‘crossover’ pode ser desejável. A cultura 
não pode ser pensada apenas pela elite como art et essai47 se tornando um 
caminho de cruz, um castigo, um meio de defender seu próprio status social 
contra o povo: a cultura também pode ser um simples entretenimento para 
passar um bom tempo ‘sem encanar’, como dizem os jovens.48 (MARTEL, 
2011, p. 3, tradução nossa) 

Desta forma, podemos compreender, de acordo com Martel (2011, p. 5, tradução 

nossa), que “[...] a globalização não resultou no desaparecimento de culturas nacionais e 

locais, que vivem bem hoje. A Internet permite, ao mesmo tempo, olhar um vídeo da Lady 

Gaga no Irã e defender sua cultura regional”49. A verdade é que a cultura local não se anula 

com o processo de mundialização, “não há como escolher o local contra o global. Somos mais 

ricos graças ao global, mas nós somos mais fortes graças ao local. Precisamos tanto de um 

quanto de outro”50(MARTEL, 2011, p. 5). Além disso, a arte não se reduz ao entretenimento, 

como o autor mesmo disse; a cultura também pode ser entendida como entretenimento e se 

faz em inúmeras formas. Ao invés disso, o que deve ser observado é a balança entre a 

padronização e a liberdade no que tange ao campo criativo das indústrias culturais, que fazem, 

fabricam e distribuem em nível internacional, pois às vezes pesa para o lado da padronização, 

colocando em risco a qualidade dos produtos por meio da replicação e o esvaziamento de 

conteúdos, como vimos no caso Eisner e a Disney.  

Empresas multinacionais devem prezar a constante renovação, acompanhando a 

sociedade vigente, que hoje em dia viabiliza a confluência de ideias e textos de todas as partes 

do mundo, incorporando-as nos conteúdos do produtos midiáticos. O motivo pelo qual isso 

																																																								
47  Salas de cinema destinadas a promover o cinema independente, destinadas ao público intelectual e de classe média. Cf. 

CAPELATO, Maria Helena; MORETTIN, Eduardo; NAPOLITANO, Marcos; SALIBA, Elias Thomé (Org.). História e 
cinema: dimensão audiovisual. São Paulo: Alameda, 2011. 

48  Adorno ne voulait pas admettre que le jazz était de la musique (il disait du coup que c’était de la radio) et Alain 
Finkielkraut rejetait le rock dans le divertissement et le jazz dans l’art. Tout cela n’a plus grand sens aujourd’hui et le 
débat ne se pose plus en ces termes grossiers. La frontière entre l’art et le divertissement est plus poreuse; le mélange des 
genres est fréquent et le «crossover» parfois souhaitable. La culture ne peut pas être seulement pensé par l’élite comme 
de l’«art et essai», comme un chemin de croix, une punition, un moyen de défendre son propre statut social contre le 
peuple: la culture peut-être aussi un simple divertissement, pour passer un bon moment «sans se prendre la tête», comme 
disent les jeunes. 

49  […] la mondialisation ne s’est pas traduite par la disparition des cultures nationales ou locales, qui vivent bien 
aujourd’hui. Et Internet, permet de regarder à la fois une vidéo de Lady Gaga en Iran et de défendre sa culture régionale.  

50  Il n’y a pas à choisir le local contre le global. On est plus riche grâce au global, mais on est plus fort grâce au local. On a 
besoin des deux. 
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deve ser feito é porque o ato de consumir envolve aspectos identitários, simbólicos, 

intrinsicamente conectado às mudanças da sociedade.  

À luz desses pensamentos, inferimos assim que a preocupação reconhecida do diretor 

Miyazaki ao produzir seus filmes e de se manter fora de um circuito exaustivo de produções 

denota outra ótica existente no que se refere às práticas do consumo. Como observamos, é 

possível entendê-la também como fenômeno participante das relações socioculturais e 

integrantes das construções identitárias, tanto individuais quanto grupais, que veremos mais 

especificamente a seguir. 

 

2.3 VALE A PENA CONTINUAR: CONSUMO VISTO COMO FENÔMENO 

SOCIOCULTURAL QUE SIGNIFICA, IDENTIFICA E RESSIGNIFICA 

 

Em novembro de 2016, saiu a notícia51 em um especial de televisão japonesa NHK, de 

que Miyazaki não estaria pronto para se aposentar. O diretor afirma ainda estar trabalhando 

em seu novo filme Kemushi no Boro, em português seria traduzido como Boro, a lagarta. 

Segundo o diretor, se decidir fazer desse curta um longa-metragem, levaria um total de cinco 

anos para ser produzido, deixando Miyazaki com oitenta anos em seu término. 

Esse comunicado coloca um fim à informação fornecida por Miyazaki em 2013, no 

documentário Estúdio Ghibli: Reino de Sonhos e Loucura, onde o diretor afirma que iria parar 

de trabalhar após finalizar o filme Vidas ao Vento (2013). Entretanto, no final desse mesmo 

documentário, o diretor deixa um sopro de esperança ao dizer que as crianças que o mantêm 

trabalhando, como ele mesmo afirma, elas realmente lembram das coisas. Fazendo uma 

leitura a respeito dessa afirmação de Miyazaki, as crianças são capazes de levar em 

consideração as mensagens transmitidas, não somente elas, mas seu público de uma maneira 

geral. 

Dedicado a produzir animês destinados às crianças, o diretor desiste de se aposentar, 

pois, como afirma em uma entrevista audiovisual, seu público é a verdadeira motivação para 

fazer suas obras:  

Nosso trabalho... Eu não quero vê-lo como um negócio. Mas sempre tenho 
em mente que nosso trabalho importa apenas se ele entretém o público. O 
século XXI é um momento complicado. Nosso futuro não está claro. 
Precisamos reexaminar muitas coisas que tomamos como certas. Seja o 
senso comum ou a nossa maneira de pensar. Precisamos reconsiderar cada 
norma. Nos campos de entretenimento e filmes infantis também, devemos 

																																																								
51   Disponível em: <http://www.animenewsnetwork.com/news/2016-11-13/hayao-miyazaki-works-on-proposed-new-anime-

feature-film/.108775>. Acesso em: 23 jan. 2017. 
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questionar o formato que temos estado a seguir. Você não pode apenas criar 
um molde, em seguida, trabalhar incessantemente em cima dele. Você não 
deve fazer um filme na facilidade.52 (HAYAO..., 2005, tradução nossa). 

O diretor propõe nesse trecho que as formas de produção sejam revistas, exploradas e 

modificadas, pois assim, afastando-se da repetição, negociando com o mercado de 

entretenimento, questionamentos relacionados à sociedade podem ser propostos, fazendo com 

que seus espectadores pensem criticamente a respeito de certos conceitos e possam vir a 

modificar de alguma forma sua conduta. 

Nesse contexto, em conformidade com o pensamento de Miyazaki e Matel, autores 

como Canclini (2008), Don Slater (2002), Mary Douglas e Isherwood (1990), Rose de Melo 

Rocha (2008, 2012) e Roger Silverstone (2011) acreditam que as práticas do consumo estão 

inseridas tanto na dimensão econômica quanto na social e na cultural, abrangendo uma gama 

de significações que extrapola um aspecto único, anulando qualquer noção de passividade em 

relação ao consumidor. 

Na visão do antropólogo argentino Nestor Garcia Canclini (2008), o consumo deve ser 

abordado como um ato de cidadania e, para que tal vínculo seja traçado, devemos deixar de 

lado a concepção que atrela o ato dos consumidores a um movimento irracional, 

desqualificando o consumidor moral e intelectualmente. Em consonância a essas ideais, Rose 

Rocha (2008), pesquisadora do campo da comunicação, propõe olharmos para o consumo, 

desta vez como elemento de processos socioculturais onde quem o pratica, o usa e o 

ressignifica de diversas maneiras. 

Consumir, neste caso, é muito mais do que mero exercício de gostos, 
caprichos ou compras irrefletidas, mas todo um conjunto de processos e 
fenômenos socioculturais complexos, mutáveis, através dos quais se 
realizam a apropriação e os diferentes usos de produtos, serviços [...] 
(ROCHA, 2008, p. 120). 

À luz dos pensamentos de Rocha, também em consonância com os estudos de 

Canclini (2008), podemos compreender que é de extrema importância olhar para as diversas 

camadas que orbitam em torno dos signos gerados através do ato de consumir. Se ater apenas 

ao valor de troca e questões econômicas é observar apenas uma das facetas que envolvem o 

consumo. Compará-lo a algo fútil ou impulsivo e irracional reduz o caráter que o consumo 

tem de significar e dar sentido às coisas.  

																																																								
52  Our work... I don’t want to see it as a business. But i Always bear in mind that our work matters only if it entertains the 

audience. The 21st century is a tricky time. Our future isn’t clear. We need to re-examine many things we’ve taken for 
granted. Whether it’s common sense or our way of thinking. We need to reconsider each norm. In the fields of 
entertainment and children’s films too, we must question the format we’ve been foolowing. You can’t just create a baddie 
from a mould, then beat him. You must not make a film in the ease way. 
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A autora Melo Rocha (2012) traz a compreensão que, a partir da década de 1960, as 

mudanças tecnológicas e a restruturação do capital e da sociedade permitiram uma fase inicial 

das culturas do consumo que, por sua vez, ainda permanecem em estudo no campo da 

comunicação, constantemente atualizadas e reconsideradas. Para Nestor Canclini (2008), 

essas crescentes reformulações dos aparatos tecnológicos, no desenvolvimento de produtos e 

nos meios comunicacionais, estão constantemente ampliando nossos desejos, o que 

proporciona certa instabilidade ao campo das identidades. Todas essas transformações 

acabam por deslocar a massa da esfera pública para exercícios de cidadanias mediante a 

prática do consumo. Essa aproximação entre o consumo e a cena cultural se vê inevitável e 

complexa, entranhada em nossas ações diárias. Agora, de acordo com a pesquisadora, “o 

impacto do consumo cotidiano de produtos e serviços define de maneira crucial a nossa 

existência, interferindo no modo como nos comunicamos e nos afirmamos socialmente” 

(ROCHA, 2008, p. 128). Desta maneira, podemos compreender que, ao consumir, também 

nos comunicamos; transmitimos uma mensagem, informamos ao mundo quem somos, o que 

gostamos e como agimos. A esse respeito, Canclini (2008, p. 35) elucida que “[...] quando 

selecionamos os bens e nos apropriamos deles, definimos o que consideramos publicamente 

valioso, bem como os modos de nos integrarmos e nos distinguirmos na sociedade, de 

combinarmos o pragmático e o aprazível”. Comprar objetos, usá-los, dispô-los em alguma 

ordem, inseri-los em algum local e distribuí-los reflete em algum caráter ou símbolo que 

possui um significado na sociedade. Os bens adquiridos funcionam como recursos 

comunicacionais que mobilizam valores sociais e aspectos culturais.  

No tocante a este assunto, a antropóloga Mary Douglas e o economista e Isherwood 

(1990, p. 72, tradução nossa) frisam que “[...] as decisões relativas ao consumo se convertem 

na fonte vital da cultura do momento”53. Podemos compreender, assim, que as escolhas que 

envolvem o consumo são resultados de julgamentos e valoração transformados em signos 

através da efetuação do ato. Signos esses que foram criados socialmente. Entretanto, deve-se 

ressaltar que, conforme os pensamentos dos autores M. Douglas e Isherwood (1990, p. 88, 

tradução nossa), “[...] todas as mercadorias portam significado, porém, nenhuma por si 

mesma”54. Sendo assim, os signos que os bens representam podem ser compreendidos 

somente como parte do fluxo total da gama simbólica construída em sociedade e, por estarem 

inseridos nesse cenário, carregam consigo uma capacidade de ao mesmo tempo conter 

																																																								
53  [...] las decisiones relativas al consumo se convierten en la fuente vital de la cultura del momento.  
54  [...] que todas las mercancías portan significado, aunque ninguna por sí misma. 



67	

	

significados que enquadram o sujeito em um determinado grupo e fornecer informações sobre 

características pessoais de um indivíduo.  

Nesse sentido, entende-se, através dos estudos de Canclini (2008, p. 30), que “vamos 

afastando-nos da época em que as identidades se definiam por essências a-históricas: 

atualmente configuram-se no consumo, dependem daquilo que se possui, ou daquilo que se 

pode chegar a possuir”. O significado expresso através das coisas transformou-se no direito de 

existir, pois a partir do consumo constituímos identidades, distinguimo-nos dos outros, 

afirmamo-nos como indivíduos e demonstramos a qual grupo pertencemos. 

 A aquisição de mercadorias passou a ser, deste modo, um direito exercido pelo 

sujeito, transformando-se em um ato de cidadania. Em consonância com os pensamentos de 

Roger Silverstone (2011, p. 271), nota-se que “o cidadão se tornou consumidor, comprando 

ideias, valores, crenças, em vez de fabricá-las pela discussão”. Em outras palavras, os bens, 

apesar de serem somente matérias, que não pensam, não agem e não falam, por serem 

derivados de um contexto formulado por sistemas classificatórios da ordem social, funcionam 

como ferramenta que discrimina traços identitários, participações em grupos, valores, 

posicionamentos. Assim, Don Slater (2002, p. 87), pesquisador da cultura do consumo 

discorre sobre as relações entre consumo e identidade: 

A identidade moderna é mais bem compreendida por meio da ideia de 
consumo. Escolhemos uma identidade para nós mesmos na vitrine do mundo 
social pluralizado; deparamos reflexivamente com ações, experiências e 
objetos como parte da necessidade de construir e manter a própria 
identidade.  

Conclui-se, a partir do trecho citado acima, que a identidade do sujeito é moldada 

conforme suas escolhas. Desta forma, Slater afirma que cultura do consumo produz 

ansiedade, pois há uma grande pressão no que tange fazer a escolha certa e para transmitir a 

mensagem correta que esteja em conformidade com os traços característicos constituintes de 

cada consumidor. A oferta de inúmeras possibilidades e a disposição de diferentes modelos de 

identidades seguindo o fluxo da moda e da obsolescência programada pode fazer um 

indivíduo ter a sensação de escolher corretamente algo e, no instante seguinte, querer 

modificá-lo por completo. Desta forma, ele afirma que “em termos de cultura do consumo, há 

muita ansiedade porque toda escolha parece envolver o eu [...]” (SLATER, 2002, p. 88). 

Como cada escolha proclama e demonstra à sociedade um aspecto de nossa personalidade, 

esse ato acaba sendo fruto de muita reflexão, angústia e pressão.  
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A esse respeito, o diretor Hayao Miyazaki (1996, p. 49, tradução nossa) conta em sua 

biografia que começou a se envolver e trabalhar com mangás e animês justamente para tentar 

livrar-se dessa ansiedade:  

À medida em que crescemos da infância para a juventude, esta ansiedade 
cresce exponencialmente, e nos preocupamos como deveríamos viver nossas 
vidas. Nossa ansiedade nos obriga a olhar para um antídoto que vai nos 
livrar desse sentimento da forma mais rápida possível.55 

Antídoto esse que estaria, para o animador, inserido em seus filmes que, a seu ver, 

seriam capazes de produzir, ao menos por alguns instantes, um pouco de satisfação, 

preenchendo as porções vazias de nossas vidas. Miyazaki (1996) acredita que a animação 

pode transmitir a sensação de leveza, alegria e calma. O conjunto que parte do mundo das 

ideias concretiza-se em imagens através do roteiro, atravessando a composição, a criação dos 

personagens, piadas, a estruturação das cenas e da narração que se consolidam nas produções 

de filmes completos através dos quais o diretor mobiliza seus próprios sentimentos e de quem 

trabalha ao seu lado para colocar sonhos em práticas, amenizando assim qualquer sentimento 

de ansiedade que seus espectadores possam ter: 

Eu não acho que é de todo ruim que exista a indústria do entretenimento. Em 
nossas vidas, nós nos tornamos frequentemente exaustos e estressados, então 
eu acho que precisamos de algo para nos dar um impulso e ajudar-nos a 
esquecer o que é desagradável. Se entretenimento não existisse, quase todos 
teriam de ser enviados para um hospital psiquiátrico ou ter que ir ver um 
psiquiatra.56 (MIYAZAKI, 1996, p. 48-49, tradução nossa). 

Desta forma, Miyazaki vê utilidade numa indústria que promove o entretenimento, e 

que, apesar de fornecer produtos em uma grande maioria que se replica e se copia, ainda 

assim é considerada, na visão do autor, uma produção importante para o ser humano e, 

felizmente, contém suas exceções.  

Na sessão a seguir, veremos como o diretor, mesmo inserido neste mercado, consegue 

se destacar através de sua estética, negociando com as estruturas que envolvem a área da 

animação. 

 

 

2.4 AS PRODUÇÕES FÍLMICAS DE HAYAO MIYAZAKI: O MUNDO DE SONHOS 

QUE NEGOCIA COM AS ESTRUTURAS DO MERCADO 

 

																																																								
55  As we grow from childhood into youth, this anxiety grows exponentially, and we worry about how on earth we should 

live our lives. Our anxiety forces us to look for an antidote that will rid us of this feeling as quickly as possible. 
56  I don’t think it is at all bad that the entertainment industry exists. In our formal lives we often become exhausted and 

stressed, so I think we need something to give us a boost and help us forget what is unpleasant. If entertainment didn’t 
exist, almost everyone would have to be sent to a mental hospital or have to go see a psychiatrist. 
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Hayao Miyazaki (1996, p. 47, tradução nossa) conta, por meio de um desabafo, em 

seu livro: “[...] no entanto, não posso deixar de pensar acerca do papel cultural da 

animação”57. Quando assistiu em sua adolescência à animação Hakujaden (Lenda da Serpente 

Branca) nos cinemas, além do choque cultural, conseguiu-se desvencilhar do escuro período 

com dias de muito estudo para efetuar os exames de ingresso em sua faculdade, momento 

pelo qual estava passando. A obra despertou em seu interior a força de vontade que o 

mobiliza até hoje para formular seus longas-metragens, tal qual implementar a honestidade e 

bondade das crianças no seu trabalho. 

Quando era criança, o diretor obedecia às normas e seguia as orientações de seus pais. 

Entretanto, ao crescer, percebeu que deveria olhar as coisas através de seus próprios olhos e 

deveria formular suas próprias concepções e ideias. E como ponto de partida, como visto 

anteriormente, decidiu destinar seus mangás e animês às crianças, desejando que elas 

deixassem de ter suas vozes abafadas por seus pais e se tornassem mais independentes. Neste 

contexto, a comunicóloga Rose Rocha (2008, p. 122) nos explica que “o consumo, de modo 

especial nos setores juvenis, afirma-se como referente fundamental para a conformação de 

narrativas, de representações imagéticas e de universos imaginários repletos de significação, 

das mais aterradoras às mais inspiradoras”. Desta forma, o diretor procura uma via de escape 

dentro das propostas mercadológicas da cultura midiática, tentando diferenciar-se na maneira 

de produzir seus filmes, criando algo com enredos densos que possa inspirar e atingir crianças 

e jovens. 

O estilo dos filmes de Miyazaki são, segundo Azuma (2009), feitos de uma maneira 

ortodoxa, seguindo as tradições dos pioneiros na animação, como os Disney e os irmãos 

Fleischer. Entretanto, é importante lembrar que, conforme os pensamentos de Barbosa Júnior 

(2005, p. 145), “um estúdio como a Disney poderia investir em pesquisa (como de fato o fez), 

mas sempre terá sua preocupação de sobrevivência no mercado como um fator limitante de 

opções a ser testadas (apesar de que o público atual aparenta obter maior receptividade a 

ensaios visuais)”. A esse respeito, frisa-se que, apesar de o Estúdio Ghibli ter firmado um 

acordo com a corporação americana Disney, em 1996, suas obras distanciam-se dos modos de 

produções adotados por essa empresa de animação, mantendo traços estilísticos advindos da 

cultura de animês, além de utilizar também técnicas diferentes. Mesmo inserido neste 

mercado, sua preocupação em se manter dentro das estruturas do negócio da animação pode 

ser considerada inferior à sua vontade de produzir películas de qualidade: 

																																																								
57  Nevertheless, I cannot help but think about the cultural role animation plays. 
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Nosso objetivo principal é fazer bons filmes, não há garantias de emprego 
vitalício por aqui. As empresas são voltadas para o dinheiro. Ser sucesso não 
é a nossa prioridade. O que importa é que você está fazendo o que quer e que 
de fato esteja aprimorando suas habilidades. Se o Estudio Ghibli deixar de 
ser estimulante para você, basta sair, porque eu faria o mesmo. (ESTÚDIO, 
2013). 

Para ilustrar tal fato, identifica-se que o diretor aplica, por exemplo, poucos recursos 

digitais, como visto nos processos de produção do filme Ponyo: Uma Amizade que Veio do 

Mar (2008), optando, segundo Odell e Le Blanc (2015), por executá-lo de maneira 

tradicional, fazendo os quadros manualmente, o que resultou em 170.000 células de 

animação. Miyazaki também retrata cenas, traços culturais e gestos do cotidiano japonês com 

extrema meticulosidade, dando o devido tempo para cada ação. De uma forma natural, seus 

movimentos se distanciam de uma visão caricatural, como pode ser visto no documentário 

Estúdio Ghibli: Reino de Sonhos e Loucura, dirigido por Mami Sunada, em 2013, filme no 

qual o animador japonês ensinava para seus funcionários que trabalhavam na execução do 

filme Vidas ao Vento (2013) como o ato de curvar-se ao agradecer dos japoneses havia 

mudado com o passar do tempo; curvar-se, naquela época (na qual o enredo filme é situado) 

deveria obedecer aos seguintes rituais: não voltar as costas até o fim e as elas não deveriam 

ficar em posição completamente ereta logo em seguida; ainda deveriam permanecer um pouco 

curvadas, pois se não, seria algo considerado rude ou arrogante. É um fato sobre a etiqueta 

japonesa. O diretor insistiu que seus pupilos tivessem atenção até nos mínimos detalhes para 

transmitir uma sensação de modo convincente. 

Além de todas essas características citadas acima, seus filmes também possuem longa 

duração, alguns podendo chegar até mais de duas horas. Segundo o depoimento de John 

Lasseter na biografia de Hayao Miyazaki (1996), diretor e produtor da Pixar e Disney, o 

processo natural e as pausas dos movimentos, contrastando-se com os longas-metragens de 

animação e filmes produzidos em Hollywood, possuem a tendência de acelerar o andamento 

do tempo das narrativas. Nesse contexto, o diretor japonês justifica o motivo de se apropriar 

da maior quantidade de tempo possível, através de um relato em seu documentário em 2013: 

“E tentar lidar com os tempos limitados? Impossível, o mundo não é tão simples assim de se 

explicar com palavras” (ESTÚDIO, 2013). 

O modo como o diretor lida com o tempo é um das suas características que o afastam 

não somente das produções fílmicas americanas, mas também das que são produzidas no 

Japão. Na década de 1970, como visto anteriormente, os produtos culturais nipônicos se 

tornaram, de acordo com os estudos de Mônica Nunes (2015), uma febre: conteúdos de 

entretenimento passaram a ser produzidos em larga escala, abrangendo diversas esferas 
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midiáticas e mercadológicas. À luz dos pensamentos de Azuma (2009), compreende-se que 

esse efeito é um reflexo da pós-modernidade, onde o modelo industrial americano se tornara 

base para a transformação das produções culturais. A respeito disto, o diretor Hayao Miyazaki 

(1996) afirma ainda que as avalanches de séries que foram (e continuam sendo) produzidas 

incessantemente possuem seus conteúdos, na maioria das vezes, esvaziados de significado 

devido à falta de tempo que os produtores possuem para executá-las. 

Em outras palavras, apesar da maneira na qual constrói seu conteúdo e da forma em 

que o diretor executa tais obras, elas ainda se encontram imersas nos formatos de produção de 

entretenimento e nas regras de oferta e demanda do mercado de consumo. Entretanto, para 

Odell e Le Blanc (2015), Miyazaki explora ao máximo os limites, articulando em seus filmes 

uma rica mistura, trazendo costumes do Ocidente, do Oriente, presente, antiguidade, religião, 

mitos, folclores e máquinas que interagem no mesmo palco de uma estrutura fantástica, 

organizam-se para trazer consigo um conteúdo denso e a rememoração de diversos aspectos 

que foram há muito tempo esquecidos.  

Suas obras são conhecidas e apreciadas por sua originalidade, que permeia desde a 

criação do roteiro e do cenário até a dos personagens e as metáforas. Miyazaki cria 

personagens que fogem completamente dos clichês: criaturas advindas do plano espiritual, 

minorias como prostitutas, leprosos, idosos e principalmente suas mulheres independentes. 

Além disso, células feitas com toda minúcia, pintadas à mão, que demandam mais tempo que 

películas produzidas digitalmente, conferem também um caráter técnico distanciado das 

demais obras serializadas. Desta forma, podemos observar, assim como Martel (2012) propõe, 

as simultaneidades e negociações entre o mercado e a criação artística. 

Esses traços divergentes que formam obras consolidadas serão explorados no próximo 

capítulo do trabalho, ao se apresentar um panorama geral no que diz respeito à estética dos 

filmes os quais nos propomos analisar. 
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3 A ESTÉTICA HÍBRIDA DE HAYAO MIYAZAKI 

 
 
As crianças de hoje estão cercadas por um mundo de alta tecnologia e cada 
vez mais perdem de vista suas raízes no meio de tantos produtos industriais 
superficiais. Precisamos mostrar as tradições incrivelmente ricas que temos. 
Ao inserir designs tradicionais em uma história com a qual as pessoas 
modernas podem se relacionar, e por incorporá-los como um pedaço de um 
mosaico colorido, o mundo no filme ganha um novo tipo de persuasão. 58 
(MIYAZAKI, 2008, p. 199, tradução nossa). 

  
Conforme vimos anteriormente no primeiro capítulo, com a trajetória sintetizada do 

gênero de animação japonesa, o animê é um tipo de produção cultural que abrange aspectos 

de diversas culturas dentro de sua linguagem; mescla, por exemplo, traços da cultura chinesa, 

como também características da cultura ocidental, como os grandes olhos inspirados nos 

primeiros cartoons animados da Disney. Sob esse ponto de vista, Sonia Luyten (2015, p. 19) 

infere que “o mangá que vemos hoje no Japão é um produto híbrido de estética japonesa e 

americana. E influenciado pela TV, filmes e quadrinhos”. 

Nesse contexto, compreendemos que a estética que o diretor Hayao Miyazaki utiliza 

para realizar suas obras também tem como fonte diferentes tipos de referências: enredos 

embasados em peças literárias de escritores ingleses, franceses; máquinas voadoras pitorescas 

movidas a vapor; cenários situados em períodos históricos do próprio Japão, que coexistem 

com castelos do período medieval europeu; objetos místicos advindos de culturas hindus; 

personagens que não agem em conformidade ao contexto social e histórico no qual estão 

inseridos; criaturas mágicas de antigos cultos religiosos, dentre outros, sobre os quais iremos 

discorrer neste capítulo. 

 

3.1 TEXTOS QUE INTERAGEM 

 

Para compreendermos melhor a respeito dos processos de produções culturais, nos 

valeremos primeiramente dos ensinamentos propostos pelo semioticista Iuri Lotman. Em seu 

livro, Acerca de la Semiosfera, de 1996, o autor inicia seu argumento ao retomar duas 

tradições científicas sobre a origem da semiótica: a primeira, representada pelos teóricos 

Pierce e Morris, que veem o signo como elemento primário de qualquer sistema semiótico; a 

																																																								
58  Today’s children are surrounded by a high-tech world and increasingly lose sight of their roots in the midst of so many 

shallow industrial products. We need to show what incredibly rich traditions we have. By inserting traditional designs 
into a story to which modern people can relate, and by embedding them as a piece of a colorful mosaic, the world in the 
film gains a new persuasiveness. 
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segunda, de Saussure e a Escola de Praga, que tem como fundamento a contradição entre a 

língua e a fala (o texto).   

O motivo pelo qual o autor propõe esse pequeno contexto histórico é para demonstrar 

que, apesar de inúmeras diferenças entre ambos estudos, os mesmos possuem um elemento 

comum: a tendência de considerar, no primeiro caso, o signo como elemento isolado e, no 

segundo caso, perceber o ato comunicacional como isolado. Desta forma, o autor propõe uma 

crítica em relação a essas duas linhas de pensamento que percebem os sistemas 

comunicacionais separadamente. A esse respeito, o semioticista  acrescenta sobre os sistemas 

que,  

 
Tomados isoladamente, nenhum deles tem realmente capacidade de 
trabalhar. Somente funcionam estando submergidos sendo em um continuum 
semiótico, totalmente ocupado por formações semióticas de diversos tipos 
com vários níveis de organização. (LOTMAN, 1996, p. 11, tradução nossa). 
 

Lotman propõe, então, observarmos a comunicação dentro de um continuum 

semiótico, um espaço abstrato onde coexistiriam os processos comunicativos e toda produção 

de novas informações. O autor ainda acrescenta que “pode-se considerar o universo semiótico 

como um conjunto de diferentes textos e linguagens fechadas uns com respeito aos outros”59 

(LOTMAN, 1996, p. 12, tradução nossa). Compreendemos que o vínculo entre os sistemas e 

seus conjuntos reflete a ideia de organicidade, impossibilitando percebê-los separadamente – 

como os precursores da semiótica propunham –, desconsiderando seu contexto e suas funções 

amplamente interconectadas.  

Esses sistemas comunicacionais interconectados, também denominados pelo autor de 

semiosferas, são estruturas que possuem um caráter homogêneo internamente, organizadas 

por códigos. Esses códigos conferem aos sistemas traços distintivos e, ao mesmo tempo, 

delimitam um espaço fechado em si mesmo. São esses elementos que tornam passíveis de 

distinguir uma semiosfera da outra, ou seja, um sistema do outro.  

No tocante a esse assunto, Lotman (1996, p. 12, tradução nossa) completa que a 

semiosfera possui um “[...] caráter delimitado [...] em respeito ao espaço extrasemiótico ou 

alosemiótico que a circunde”60. Desta maneira, percebemos que existe um espaço entre os 

sistemas denominado fronteira. Para o autor, o caráter de fronteira, assim como na 

matemática, que diz respeito a um conjunto de pontos pertencentes simultaneamente ao 

espaço exterior e interior, também serve para designar um local abstrato onde ocorre a 

																																																								
59  Se puede considerar el universo semiótico como un conjunto de distintos textos y de linguajes cerrados unos con respecto 

uno a los otros. 
60  “[...] el carácter delimitado de la semiosfera respecto del espacio extrasemiótico o alosemiótico que la rodea. 
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conexão entre os sistemas comunicacionais. Nas palavras de Lotman (1996, p. 12, tradução 

nossa), “Fronteira Semiótica é a soma de tradutores – ‘filtros’ bilíngues passando através dos 

quais um texto se traduz em outra linguagem (ou linguagens) que se encontra fora da 

semiosfera dada”61. A fronteira seria considerada um mecanismo que traduz as mensagens 

advindas de estruturas externas para a linguagem interna da semiosfera e vice-versa, ou seja, o 

ponto de contato entre um espaço semiótico e os alosemióticos. 

Para compreendermos melhor como funciona a fronteira, devemos entender primeiro 

o que as mesmas traduzem e comunicam: os produtos dos próprios sistemas comunicacionais, 

os chamados textos. Lotman propõe que cada semiosfera tenha uma linguagem particular. 

Essa linguagem “É concebida como uma essência principal que obtém uma existência-outra 

[inobyte] material, ao materializar-se em texto”62 (LOTMAN, 1996, p. 63, tradução nossa). 

Cada linguagem, desta forma, funciona como um sistema fechado, é capaz de gerar uma 

grande quantidade de textos que se multiplicam infinitamente e que entram em contato com 

outros no universo semiótico ou continuum semiótico, sendo traduzidos e gerando novos 

textos.  

No sistema da comunicação e das produções culturais, os textos possuem duas funções 

básicas: a de transmitir adequadamente significados e a geração de novos. Assim, podemos 

considerar que o texto não é um recipiente passivo. O processo que origina novos textos está 

intimamente conectado com a ordenação das estruturas e sua própria interação. O continuum 

semiótico, no qual é permitido justamente essa interação, é, para Lotman (1996, p. 67, 

tradução nossa), peça essencial para qualquer sistema comunicacional:  

O jogo de significado que surge no texto, o deslizamento entre os 
ordenamentos estruturais de diversos gêneros, confere ao texto 
possibilidades de sentidos maiores do que aquelas que fornece qualquer 
linguagem tomada separadamente.63 

Ainda sobre as potencialidades do texto junto a essa trama intercomunicacional entre 

semiosferas, faz-se necessário sublinhar que agem de maneira simultânea: ao mesmo tempo 

que as culturas e seus sistemas comunicacionais produzem os textos, as mesmas também são 

estruturadas por textos: 

A cultura na sua totalidade pode ser considerada como um texto. Entretanto 
é essencialmente importante ressaltar que é um texto complexamente 

																																																								
61  [...] la frontera semiótica es la suma de los traductores – “filtros” bilíngues passando a trabés de los cuales un texto se 

traduce a otro linguaje (o linguajes) que se halla fuera de la semiosfera dada. 
62  [...] es concebido como una esencia primaria que obtiene una existência-otra [inobyte] material, al materializarse en el 

texto 
63  El juego de sentido que surge entonces en el texto, el deslizamento entre los ordenamentos estructurales de diverso 

género, le confiere al texto possibilidades de sentido mayores que aquellas de que dispone cualquier linguaje tomado por 
separado. 
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organizado que se decompõe em uma hierarquia de “textos em textos” e que 
forma complexas entreteceduras de textos. 64 (LOTMAN, 1996, p. 75, 
tradução nossa). 

Para ilustrar melhor esse processo ambíguo, podemos retomar o exemplo do histórico 

da cultura japonesa discorrido no primeiro capítulo. Para que ocorresse a consolidação da 

nação japonesa e o que entendemos como traços culturais japoneses, o país teve que 

incorporar diversos tipos de textos que nem sempre foram provenientes de seu próprio povo 

ou de aspectos tradicionais e ancestrais. Dentre eles, podemos retomar por exemplo que a 

escrita fora derivada da cultura chinesa e a religião budista fora proveniente do Tibete. Cada 

aspecto advindo de uma influência diferente faria parte da estrutura cultural nipônica: esses 

textos seriam organizados por códigos que geram uma linguagem própria, criando assim uma 

esfera de caráter limitado, a semiosfera, consequentemente formando assim o que 

compreendemos como a cultura japonesa, porém sempre entendendo a cultura como essa 

entretecedura de textos, como fala Lotman, isto é, plural e heterogênea. 

Notamos que a cultura nipônica, não somente ela, mas muitas outras, no decorrer do 

tempo sofrem mutações através das constantes trocas sígnicas e textuais no universo 

semiótico. De outro modo, Nestor Garcia Canclini (1990) propõe olharmos para a cultura e a 

produção das mesmas como uma composição híbrida. O autor, ao estudar os aspectos da 

modernidade, infere nela “os cruzamentos socioculturais nos quais o tradicional e o moderno 

se mesclam”65 (CANCLINI, 1990, p. 14, tradução nossa). Os valores da modernidade não só 

separam nações, mas tornam possível a aproximação e comunicação entre culturas, assim 

como Lotman (1996) propõe (lembrando que esse autor explica esse processo comunicacional 

de maneira conceitual e não com ênfase na modernidade). Sob essa perspectiva, Canclini 

(1990) discorre que, atualmente, coexistem, em um mesmo programa televisivo, artesanatos 

indígenas e artes vanguardistas. Quadros de imagens pré-colombianas são feitos com 

tecnologia digital, usando computadores e máquinas a laser. A mistura do novo e do 

tradicional, de aspectos culturais regionais e estrangeiros, dentre outros, é um processo que 

Lotman (1996) percebe, através do continuum semiótico, e Canclini (1990, p. 14, tradução 

nossa) observa que, nas produções socioculturais,  

Não se trata apenas de estratégias das instituições e dos setores 
hegemônicos. Se encontram também na “reconversão" econômica e 
simbólica com que os camponeses migrantes adaptam os seus 
conhecimentos para viver na cidade, e seus artesanatos para interessar os 

																																																								
64  La cultura en su totalidad puede ser considerada como un texto. Pero es extraordinariamente importante subrayar que es 

un texto complejamente organizado que se descompone en una jerarquia de «textos en los textos» y que forma complejas 
entretejeduras de textos. 

65  […] los cruces socioculturales en que lo tradicional y lo moderno se mezclan. 
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consumidores urbanos; quando os trabalhadores reformulam sua cultura de 
trabalho diante das novas tecnologias de produção sem abandonar velhas 
crenças e os movimentos populares inserem suas demandas no rádio e na 
televisão.66  

Essa hibridização cultural proposta por Canclini (1990), que se vê espraiada nos mais 

diversos âmbitos da vida em sociedade, e a interconexão entre os textos da semiosfera 

proposta por Iuri Lotman (1996) é justamente o processo que iremos analisar nas obras de 

Hayao Miyazaki. 

A partir da análise do corpus aqui proposto, totalizando um número de dez longas-

metragens roteirizados e dirigidos pelo diretor Hayao Miyazaki, produzidos no Estúdio 

Ghibli, exploraremos neste capítulo os traços que compõem sua estética. 

 

3.2 MEMÓRIA, HIBRIDISMO CULTURAL E INFLUÊNCIAS OCIDENTAIS: UMA 

BRUXINHA JAPONESA E UM CASTELO ERRANTE 

 

Conforme os estudiosos Colin Odell e Michelle Le Blanc (2015), o diretor conseguiu 

atingir maturidade artística e total liberdade que permitiam exprimir os traços característicos 

necessários para a criação de seus enredos exatamente quando fundara o estúdio Ghibli com 

seu colega de trabalho. Devido a este fato, escolhemos, para analisar, as obras feitas no 

período quando o diretor se encontrava trabalhando no estúdio.  

Outra decisão que fora tomada, do ponto de vista metodológico, foi escolher entre os 

dois diretores do estúdio Ghibli, Isao Takahata e Hayao Miyazaki. A preferência por Hayao 

Miyazaki se explica pelo fato de que o diretor Takahata, ainda conforme os pensamentos de 

Odell e Le Blanc (2015), muda notavelmente seus traços estilísticos de uma obra para o outra, 

sendo assim relativamente inconstante e, por consequência, é consideravelmente mais 

complicado perceber um traço comum que conecte suas obras. 

A lista de filmes dirigidos e roteirizados por Hayao Miyazaki que dizem a respeito à 

sua atuação no estúdio Ghibli é: O castelo no céu (1986), Meu Amigo Totoro (1988), O 

Serviço de Entregas de Kiki (1989), Porco Rosso: O Último Herói Romântico (1992), 

Princesa Mononoke (1997), A Viagem de Chihiro (2001), O Castelo Animado (2004), Ponyo: 

Uma Amizade que Veio do Mar (2008) e Vidas ao vento (2013). Entretanto, deve-se ressaltar 

que também será mencionado o filme Nausicaä do Vale do Vento (1984), produzido antes da 

																																																								
66  No se trata sólo de estrategias de las instituciones y los sectores hegemónicos. Las hallamos también en la "reconver-

sión" económica y simbólica con que los migrantes campesinos adaptan sus saberes para vivir en la ciudad, y sus 
artesanías para interesar a consumidores urbanos; cuando los obreros reformulan su cultura laboral ante las nuevas 
tecnologías productivas sin abandonar creencias antiguas, y los movimíentos populares insertan sus demandas en radio y 
televisión.  
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fundação do estúdio. Contudo, já possuía em sua narrativa a junção dos traços estilísticos e 

conteúdos similares aos outros. 

Faz-se de extrema importância frisar que não nos afastaremos tanto do nosso 

respectivo recorte empírico, as mulheres. Veremos, neste capítulo, traços da estética híbrida 

das obras de Hayao Miyazaki que estão conectados às suas personagens femininas: cenários, 

objetos que as mesmas utilizam, suas vestimentas e até crenças. Apesar de sua estética 

abranger elementos além desta análise, aqui será feita apenas uma síntese de alguns elementos 

que compõem seus filmes – em torno das personagens do sexo feminino – a fim de 

demonstrar a maneira híbrida da qual eles são compostos. 

As análises que serão vistas adiante foram extraídas da gama de obras do diretor 

escolhidas e, mesmo que nem todas sejam citadas, as obras foram observadas como um 

conjunto, procurando encontrar uma recorrência de similitudes em suas composições, a fim de 

entender no que constitui sua estética e principalmente suas personagens femininas. 

O diretor Hayao Miyazaki demonstra, em seus filmes, extrema cautela no que tange à 

construção de seus enredos. Constrói mundos fantásticos que possuem capacidade de 

transmitir simultaneamente uma sensação realística e de encantamento. Tal proeza é 

alcançada devido ao fato de combinar traços estilísticos advindos das mais diferentes 

procedências. Constantemente, sua equipe de trabalho fazia viagens para se inspirar e 

pesquisar cidades europeias; entretanto não se esquecia das belezas da cultura de seu próprio 

país. 

Filmes de fantasia do estúdio Ghibli, muitas vezes evocam a noção de 
mundos que existem dentro do nosso próprio, mas dos quais somos alheios. 
O sentimento de admiração, ou até mesmo medo, adquiridos com vislumbres 
desses outros mundos é normalmente visto através dos olhos de jovens 
adultos, crianças ou os muito velhos (ODELL; LE BLANC, 2015, p. 29, 
tradução nossa).67 

O animê O serviço de Entregas da Kiki, que fora produzido em 1988, explora 

perfeitamente essa combinação de influências, retratando atributos da cultura oriental e 

ocidental. Segundo Dani Cavallaro (2006), o filme é embasado em um romance japonês que 

possui o mesmo título, escrito por Eiko Kadono, um autor popular de contos infantis. 

Entretanto, esta não foi sua única referência japonesa. De acordo com Sonia Luyten (2015), o 

termo Takkyubin, retirado do título da obra em japonês, Majo no Takkyubin, é referente a uma 

empresa nacional de serviços de entregas. Cavallaro (2006, p. 83, tradução nossa) acrescenta 

																																																								
67  Ghibli’s fantasy films often evoke the notion of worlds that exist within our own but of which we are oblivious. The 

sense of wonder, or even fear, gained from glimpses of these other worlds is normally seen through the eyes of Young 
adults, children or the very old. 
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a esse respeito que “[...] a companhia de transportes Yamato, que na verdade inventou a 

palavra 'Takkyuubin' em primeiro lugar tem como logotipo um gato preto, no qual a 

personagem Jiji é baseada” 68. 

O tipo de serviço efetuado por essa empresa seria o mesmo que Kiki, a protagonista, 

faz: o serviço de entregas. Esse tipo de ofício oferecido pela companhia, de acordo com 

Luyten (2015), funciona desde 1976 e pode efetuar os mais variados tipos de entrega como 

bagagens a domicílio e até itens mais pessoais, como um presente de uma avó para uma neta. 

As entregas são feitas através de caminhões que circulam pelas cidades com o logotipo de um 

gato preto. Nesse contexto, Luyten (2015, p. 20) acrescenta que “[...] a introdução deste 

serviço passou a ser parte da vida das pessoas nas cidades e causou um impacto imenso na 

sociedade japonesa”.  

A semelhança entre o filme e a realidade faz os espectadores japoneses, que conhecem 

o serviço, quando veem a bruxinha Kiki percorrendo a cidade efetuando entregas com seu 

companheiro, um gatinho preto, relembrarem cenas cotidianas e se identificarem, pois tais 

cenas estão presentes no seu dia a dia. Demonstrando assim que, embora a cidade de Koriko, 

na qual Kiki passa a habitar, seja inspirada em diversas cidades de países diferentes, há signos 

que permitem também a identificação dos espectadores com a cultura japonesa. 

 

Figura 14: Logo empresa da companhia de transportes Yamato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: http://www.kuronekoyamato.co.jp/en/ 

																																																								
68  Yamato company, who had actually coined the word ‘Takkyuubin’ in the first place and used as a logo the black cat on 

which the character of Jiji is based. 
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Figura 15: Kiki e seu gatinho Jiji 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: imagem retirada do filme O serviço de entregas da Kiki (1989) 
 

Todo esse processo provocado pela obra de Hayao Miyazaki só fora possível devido a 

uma função do texto que está intimamente conectada com a memória. Nesse contexto, 

Lotman (1996, p. 61, tradução nossa) infere que a memória é extremamente importante para a 

geração de conteúdos, pois ela faz com que aspectos culturais sejam resgatados e restaurados 

através da comunicação entre textos, observada no continuum semiótico: 

A terceira função do texto está ligada à memória da cultura. A este respeito, 
os textos constituem programas mnemônicos reduzidos. A capacidade que 
têm vários textos que chegam até nós das profundezas do escuro passado 
cultural, de reconstruir as camadas inteiras de cultura, de restaurar a 
memória, é claramente demonstrada ao longo da história da cultura 
humana.69 

Os espectadores retiram do texto fílmico de Miyazaki essa característica peculiar de 

fazer entregas, próprio da cultura nipônica desde a década de 1970, o que os fazem ao mesmo 

tempo recordar da sua nação e sentir pertencimento, mesmo que o cenário não tenha sido 

embasado nas paisagens japonesas.  

No tocante a esse assunto, o semioticista também ressalta uma outra qualidade que 

está vinculada à memória: a diacronia. Essa função permite que as semiosferas, como 

fenômenos socioculturais, se modifiquem e se desenvolvam através do tempo:  

[...] a semiosfera tem uma profundidade diacrônica, uma vez que está 
equipada com um complexo sistema de memória e sem essa memória não 

																																																								
69  La tercera función del texto está ligada a la memoria de la cultura. En este aspecto, los textos constituyen programas 

mnemotécnicos reducidos. La capacidad que tienen distintos textos que llegan hasta nosotros de la profundidad del 
oscuro pasado cultural, de reconstruir capas enteras de cultura, de restaurar el recuerdo, es demostrada patentemente por 
toda la historia de la cultura de la humanidad. 
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pode funcionar. Mecanismos de memória não estão só em algumas 
substruturas semióticas, mas também na semiosfera como um todo. 70 
(LOTMAN, 1996, p. 20, tradução nossa).  

A capacidade de transformação através da memória permite-nos o entendimento de 

que a cultura pode, com o passar do tempo, adquirir traços, elementos (textos) de uma outra 

cultura (semiosfera) e incorporá-los. Os textos também possuem essa faculdade de mutação 

quando entram em contato com outros textos no continuum semiótico, bebendo de influências 

das mais variadas semiosferas.  

Neste filme, podemos perceber esse intercâmbio através da construção de seu cenário 

que é embasado em réplicas de cidades variadas. Contém uma arquitetura com casas 

coloridas, muralhas de pedra, igrejas medievais etc., adotando em sua estética visual estilos e 

épocas diferentes.  

A cidade de Koriko é uma fantasmagoria deslumbrante de pedra, tijolo, 
ardósia, mármore e terracota, é uma colagem arquitetônica de elementos 
retirados de áreas urbanas tão diversas como Amsterdam, Paris, Nápoles, 
Lisboa, San Francisco e, acima de tudo, Estocolmo, cidade na qual Miyazaki 
tinha visitado e muito admirado na década de 1970, enquanto trabalhava em 
um projeto, eventualmente abortado para uma adaptação de Astrid Lindgren, 
Pippi Meialonga.71 (CAVALLARO, 2006, p. 88, tradução nossa). 

Uma das cidades que inspiraram o filme, por exemplo, foi a cidade sueca, Visby. A 

cidade foi fundada no século X, na ilha báltica de Gotland, e é conhecida como “Terra dos 

Vikings”. Possui arquitetura medieval proeminente da Escandinávia e foi designada como 

Patrimônio Mundial da Unesco. Visby é rodeada por uma muralha com torres, totalizando por 

volta de cinco quilômetros de extensão. A cidade possui diversas igrejas medievais que 

permanecem intactas até hoje, fortemente influenciadas pela cultura viking e alemã.72 

A cidade de Estocolmo, também localizada na Suécia, serviu de grande importância 

no que se refere à criação do cenário. Gamla Stan, seu centro histórico, fundado no século 

XII, é repleto de grandes palácios, capelas e museus. É conhecida por seus edifícios coloridos, 

ruas estreitas de paralelepípedos e grande parte de sua arquitetura; também como Visby, é do 

estilo gótico alemão. 

 

 

																																																								
70  La semiosfera tiene una profundidad diacrónica, puesto que está dotada de un complejo sistema de memoria y sin esa 

memoria no puede funcionar. Mecanismos de memoria hay no sólo en algunas subestructuras semióticas, sino también en 
la semiosfera como un todo. 

71  The city of Koriko, a dazzling phantasmagoria of stone, brick, slate, marble and terra cotta, is an architectural collage of 
elements drawn from urban settings as diverse as Amsterdam, Paris, Naples, Lisbon, San Francisco and, above all, 
Stockholm, which Miyazaki had visited and much admired in the 1970s while working on the eventually aborted project 
for an adaptation of Astrid Lindgren’s Pippi Longstocking.  

72  Fonte disponível em: <http://www.japaoemfoco.com/12-locais-que-serviram-de-inspiracao-para-os-filmes-do-studio-
ghibli/>. Acesso em: 17 set. 2016. 
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O filme retrata a convergência não só da arquitetura mas de diversos aspectos de 

diferentes épocas; por exemplo: prédios elegantes do século XVIII, casas e estruturas típicas 

da década de 1960, veículos e acessórios dos tempos hodiernos. Automóveis dos anos de 

1940 e televisão em preto e branco da década de 1950. 

A hibridização faz-se também presente na própria personagem desde suas vestimentas 

e acessórios, os traços da sua personalidade. Para ilustrar tal fato, observamos que a 

personagem, por exemplo, possui predominantemente durante o longa-metragem apenas uma 

roupa: um vestidinho preto na altura dos joelhos com uma calça e uma sapatilha vermelha. 

Como Kiki é uma bruxinha, ela é representada com tal vestimenta de cor escura e também 

está sempre acompanhada pela sua vassoura e seu gatinho preto. Todas essas características 

servem como base para a estruturação e identificação da personagem como bruxa, que, de 

acordo com Jeffrey B. Russell e Alexander Brooks (2008, p. 9), através de tais elementos 

Figura 17: Estocolmo, Suécia 
	

Figura 16: Cidade de Koriko	

Fonte: http://bbs.voc.com.cn/archiver/tid-
6147247.html 

	

Fonte: http://globalvoyages.it/wp-
content/uploads/Stoccolma1.jpg 
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como o vestido, acessórios e até seu companheiro de estimação, adentram o conteúdo de 

nosso imaginário simbólico, que automaticamente aciona uma representação estereotipada 

sobre tal personagem: 

Se você perguntar a seus conhecidos o que e ́ uma bruxa, provavelmente eles lhe 
dirão que bruxas não existem. Bruxas, afirmarão eles, são personagens imaginários, 
representados como velhas horrorosas, com verrugas no nariz, chapéus compridos e 
pretos em formato de cone, montadas em cabos de vassoura, que criam gatos pretos 
e dão gargalhadas malignas, bastante parecidas com cacarejos. A rainha Má ́ de A 
Branca de Neve de Walt Disney, o desempenho de Margaret Hamilton como a 
Bruxa Malvada em O Mágico de Oz e, por trás delas, uma longa tradição artística 
que se estende do século XII a Goya, fixaram essa imagem em nossas mentes. 
Provavelmente, nenhuma bruxa, em tempo algum, jamais tenha tido as 
características desse estereótipo.  

As características aportadas no traje de Kiki nos remontam a uma cultura ocidental 

que fora construída sobre o fenômeno da bruxaria ocorrido na Europa no final da Idade 

Média. 

A figura de bruxa na Kiki foi projetada de acordo com as convenções 
ocidentais, como evidenciado pelos atributos típicos do gato preto, do 
vestido preto e a vassoura, entretanto, é livre de qualquer conotação 
diabólica. Assim, o filme nos lembra implicitamente que as bruxas só vieram 
a ser consideradas criaturas sinistras, como resultado de perseguição 
Católica, tendo sido anteriormente consideradas como um componente 
importante da cultura rural, devido seus poderes de cura e de reparos.73 
(CAVALLARO, 2006, p. 84). 

Entretanto, da figura de Kiki emana algo outro ao invés de uma imagem de bruxa 

tradicional. Ela não é maligna; pelo contrário, deseja o bem das pessoas e procura fazer o bem 

para as mesmas. Percebemos, desta forma, que, apesar de seu visual, a personagem está muito 

mais próxima dos sentimentos e do comportamento de uma garota normal que passa por 

conflitos internos do que de uma vilã ou heroína extraordinária, com personalidade forte 

ligada aos extremos – sendo ou completamente boa ou extremamente má. 

Na sua evasão deliberada perante assuntos estereotipados que caracterizam a 
maior parte dos heróis e heroínas baseados nas animações da Disney – vilões 
tagarelas, ajudantes cômicos e batalhas climáticas ou duelos – Kiki pode 
parecer um pouco moderada para os espectadores ocidentais acostumados a 
este valor visual bem estabelecido.74 (CAVALLARO, 2006, p. 81, tradução 
nossa).  

O caráter humano da bruxa é retratado na medida em que, no decorrer do enredo, 

percebe-se que seus poderes são limitados e efêmeros. Miyazaki (1996, p. 264, tradução 

																																																								
73  The witch figure in Kiki is designed according to Western conventions, as evinced by the typical atributes of the black 

cat, the black dress and the broom, but is free of any diabolical connotations. Thus, the film implicitly reminds us that 
witches only came to be regarded as sinister creatures as a result of Catholic persecution, having previously been 
regarded as an important component of rural culture due to their healing and reparative powers. 

74  In its deliberate avoidance of the stereotypical motifs that characterize much Disney-based animation- idealized heroes 
and heroines, cackling villains, comical helpers and climactic battles or duels – kiki may appear somewhat low-key to 
Western spectators accustomed to this well-established visual fare. 
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nossa)  quis retratar o espírito das garotas que vivem na capital hoje em dia: “[...] nosso 

objetivo na realização deste filme é de enviar uma expressão de solidariedade para os 

espectadores jovens que se encontram divididos entre dependência e independência”75. Nessa 

lógica, o diretor ainda acrescenta que estamos em uma era de pobreza espiritual; então, por 

isso, ele procura, com a personagem Kiki, retratar as angústias e dificuldades que as jovens 

possuem até alcançar paz de espírito e adquirir independência emocional.  

A personagem enfrenta seus problemas sem o auxílio da família. Na trama, vê-se com 

apenas 13 anos em uma cidade onde não conhece ninguém, tendo justamente que achar, em 

seu próprio interior, as respostas para as suas inquietações. 

Além disso, o lançamento de Kiki tinha inicialmente sido dificultado pela 
tentativa de uma organização de direita em boicotá-lo, alegando que a sua 
representação da busca pela independência, longe da casa dos pais, e a 
celebração paralela de habilidades mágicas poderiam romper com os valores 
familiares.76 (CAVALLARO, 2006, p. 81, tradução nossa). 

Percebemos assim que justamente essa sobreposição de influências que coexistem em 

um mesmo universo é o que confere um caráter único às obras do diretor e, ao mesmo tempo, 

uma concepção crítica, que promove rupturas – concepção essa que será melhor descrita 

através da personagem Kiki, no capítulo 4. 

Com o exemplo desse filme, podemos perceber a confluência de textos e a tradução 

dos mesmos advindos das conexões fronteiriças entre culturas e de certa maneira faz-se 

implícita também a ideia de explosão exposta por Lotman (1999) em seu livro Cultura e 

Explosão. Para o autor, os processos que entram em confluência na semiosfera produzem 

explosões de textos e de expressões culturais. 

Irene Machado acrescenta que os encontros culturais explosivos permitem a geração 

de novos signos e novos sistemas, graças à memória:  

A capacidade de desenvolver memória revela uma das propriedades mais 
desafiadoras dos textos culturais: o funcionamento como um espaço dotado 
de inteligência, que Lotman (1990; 1998) entende como “mente” da cultura 
e, enquanto tal, capaz de fomentar operações imprevisíveis e explosivas. 
(MACHADO, 2010, p. 163). 

Desta forma, a cultura, assim como os textos, por possuir como característica a 

memória, é capaz de resgatar e recordar aspectos esquecidos dessa própria cultura e, ao 

mesmo tempo, de produzir constantes mudanças explosivas.  

																																																								
75  Our goal in completing this film is to send an expression of solidarity to Young viewers who find themselves torn 

between dependence and Independence. 
76  Moreover, Kiki’s release had initially been hampered by a rightwing organization’s attempt to boycott it on the grounds 

that its representation of the quest for Independence away from the parental home and parallel celebration of magical 
skills disrupted Family values.  
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Em primeiro lugar vale lembrar que encontros culturais são movimentos que 
estão na base formadora de toda cultura. A história das civilizações nunca 
deixou de registrá-los, ainda que, no campo das disputas sócio-políticas e 
econômicas, tais encontros sejam traduzidos como choque, resultado 
irreversível de toda sorte de conflitos. Por conseguinte, os encontros 
culturais são definidos como momentos explosivos, capazes de redirecionar 
o campo de forças em todos os níveis da conjuntura social. (MACHADO, 
2007, p. 17). 

No filme, os aspectos de variadas estéticas, de arquitetura, de períodos, de culturas 

diferentes, se comunicam, gerando fragmentos através desse intercâmbio que, com a ajuda da 

memória e o código, ordenam os signos de maneira explosiva, criando novas informações: um 

mundo mágico japonês-europeu, uma bruxinha humana japonesa, com um enredo totalmente 

único. 

Assim como O Serviço de Entregas de Kiki (1989), o filme O castelo animado, de 

2004, também traz como conteúdo referências variadas. 

O filme é situado, conforme Luyten (2015), em um mundo neo-futurista77 com 

referências de cidades europeias no final do século XIX. Utiliza, como elementos específicos 

dessa época, para compor seu cenário: um palácio de cristal, carros, carroças, trens movidos a 

vapor, bicicletas, comerciantes nas ruas. O ar de cidade urbana em desenvolvimento, com 

máquinas e transportes, somado a uma arquitetura medieval e ao mesmo tempo palácios e 

casas suntuosas feitas com novos materiais, como ferro e vidro, retratam perfeitamente esse 

período histórico que delimitou a passagem para a modernidade. 

Para entendermos essa fase de transição que o diretor retrata é necessário ressaltar que 

a revolução industrial possibilitou a mecanização da produção onde grandes quantidades 

passaram a ser fabricadas em um curto período de tempo, sendo a causa para o início das 

mudanças em um âmbito social, cultural, político, econômico, dentre outros. 

“Entre 1789 e 1848, a Europa e a América foram inundadas por especialistas, 

máquinas a vapor e maquinaria para [processamento e transformação do] algodão e 

investimentos britânicos” (HOBSBAWM, 2007, p. 66). Dessa época em diante, é possível 

afirmar que os benefícios do motor a vapor, o emprego do aço para diversas utilidades, dentre 

outras invenções, tornaram-se conhecidos em boa parte do mundo. 

Diversas máquinas desenhadas pelo diretor, não só nesse filme, mas em outros, são 

movidas a vapor. O próprio castelo animado do personagem Howl, que vagueia pelas ruas da 

																																																								
 77 Produzimos trechos semelhantes inseridos no capítulo Vestidos pomposos, máquinas a vapor e casas medievais na 

estética hibrida, de Hayao Miyazaki, para o livro Cosplay, Steampunk, Medievalismo: memória e consumo nas 
teatralidades juvenis, organizado por Mônica Nunes. Porto Alegre: Sulina (no prelo). O livro é produto final da pesquisa 
Comunicação, consumo e memória: da cena cosplay a outras teatralidades juvenis (Chamada Ciências Humanas, Sociais, 
Sociais Aplicadas MCTI/CNPq/MEC/CAPES n. 22/2014), sob coordenação de Mônica R. F. Nunes. 
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cidade soltando fumaça, é alimentado por uma caldeira que gera seu combustível em forma de 

vapor. Essas máquinas foram originadas justamente nesse período e são uma das marcas 

recorrentes na construção dos enredos do diretor, como veremos melhor adiante. 

 

Figura 18: O castelo animado de Howl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: imagem retirada do filme O Castelo Animado (2004) 
 

Ainda a respeito do início da modernidade, os olhos da sociedade ocidental foram 

voltados para a Inglaterra, precursora de avanços industriais. As mudanças do país serviram 

de modelo para o restante da Europa. A atmosfera que pairava em tal sociedade, somando aos 

valores econômicos e aos anseios dos cidadãos, também influenciou no setor da moda. 

Conforme João Braga (2011), Alexandrina Vitória, a rainha vigente desse período, que 

reinou de 1837 a 1901, foi o grande pivô para as mudanças de estilos da época. Segundo o 

autor, a década de 1850 foi marcada pelo uso da criolina, uma espécie de armação de aros de 

metal que proporcionava grandes volumes abaixo da cintura – que mais tarde, por volta de 

1880, fora deslocada para parte traseira. Os decotes eram profundos mostrando o colo e partes 

do braço; já a cintura era bem marcada por corpete. Os tecidos eram extremamente 
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sofisticados: brocado, seda, cetim, tafetá e outros enalteciam o prestígio financeiro da 

burguesia industrial. 

Época de extrema feminilidade, as mulheres utilizavam diversos acessórios para 

acompanhar seus vestidos extravagantes: “pequenos chapéus para o dia e sapatos de salto alto 

complementavam a moda feminina. Leques também eram acessórios indispensáveis à toalete 

da mulher” (BRAGA, 2011, p. 65). 

O figurino também não é deixado de fora do filme. Na película, as personagens 

utilizam vestidos compridos com volumes na traseira acompanhados por chapéus pequenos e 

às vezes por grandes e pomposos. 

 

Figura 19: Sketches dos figurinos das personagens Honey Hatter e Sophie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: MIYAZAKI, Hayao. The Art Of Howl's Moving Castle.Viz Media, 2005 
 

O diretor opta por construir o cenário e as personagens, embasando-se em traços de 
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uma época passada que realmente existiu em uma cultura não oriental. Canclini (1990, p. 127, 

tradução nossa) nos elucida sobre esse processo ao afirmar que, “tanto na política como na 

arte, nossa modernidade tem sido a insistente busca de uma novidade que poderia imaginar-se 

sem condições de ignorar memória”78. A novidade tanto cobiçada por indivíduos modernos 

nas produções culturais da atualidade é alcançada sem deixar de lado fatos históricos, sociais, 

culturais e outros impressos na memória coletiva. 

Memória coletiva foi um termo cunhado pelo sociólogo Maurice Halbwachs (1990) 

para designar o fenômeno que ocorre mediante interação social, e não apenas de maneira 

individual. Esta forma na qual a memória atua permite entendermos que qualquer relação em 

grupo reúne uma maneira de arquivar os acontecimentos vivenciados pelos mesmos, assim 

como Halbwachs (1990, p. 66) nos ilustra: “os quadros coletivos da memória não se resumem 

em datas, nomes e fórmulas, que eles representam correntes de pensamento e de experiência 

onde reencontramos nosso passado porque este foi atravessado por isso tudo”. 

As produções culturais também devem ser observadas como fruto desse contato em 

grupo, onde as vivências e a identidade formulada de maneira coletiva – como exemplo nos 

filmes de Miyazaki, a da nação nipônica – não são deixadas de lado. Concomitantemente, 

uma via diversa também funciona nesse processo: a vida em sociedade implica o contato não 

só com indivíduos de uma mesma nação, mas também com outras culturas e outros povos,  

tornando inevitável a incorporação de traços na própria cultura e consequentemente em 

qualquer elemento derivado da mesma. Essa mistura origina produtos culturais híbridos, 

rompendo as barreiras do tradicional, moderno, culto, massivo, popular. A mescla de tempos, 

arquiteturas, culturas só se faz possível através do mecanismo da memória. 

No filme O Castelo Animado (2004), podemos ver, assim como no filme da bruxa 

Kiki, perfeitamente a hibridação de textos nas influências arquitetônicas que constituem o 

cenário: Colmar, uma cidade francesa da região da Alsácia, fora escolhida como elemento 

principal para compor sua cenografia. Conforme os autores Carlos Figueiredo e Maria Inês 

Coimbra (2013), o diretor Miyazaki afirma que elegeu a arquitetura medieval desta região por 

sua estrutura de madeira e casas coloridas. 

Colmar fora fundada no século IX e é conhecida justamente por suas casas coloridas  

no estilo alemão e suas ruas delgadas de paralelepípedos.  Famosa pelo seus canais, a cidade 

ficou conhecida como a Pequena Veneza (Petit Venise), referindo-se  à cidade italiana. Por 

ser a última cidade francesa a ser liberada da ocupação alemã, na Segunda Guerra Mundial, 

																																																								
78  Tanto en politica como en arte, nuestra modernidad ha sido la insistente persecución de una novedad que podia 

imaginarse sin condicionamientos al desentenderse de la memoria. 
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mais precisamente em 1945, sua influência alemã pode ser vista em toda a cidade.79 

Os traços medievais, segundo Figueiredo e Coimbra (2013, p. 9), se fundem com uma 

mistura variada de referências arquitetônicas, como: fachadas típicas da arquitetura barroca 

religiosa espanhola, estilo barroco nitidamente influenciado pelo palácio de Versailles, assim 

como palácios românticos alemães, além de retratar materiais de ferro do século XIX e as 

grandes obras de engenharia dos palácios de cristal, como visto anteriormente: 

A Cidade sede do Poder emana grandeza, autoridade e distanciamento, sendo 
mostrada com panorâmicas verticais criando expectativa ou com planos muito 
contra-picados80, com distorção da perspectiva vertical, que progressivamente 
revelam os Palácios do Poder. Entre estes podemos ver um edifício com uma 
clara referência ao Castelo de Heidelberg, outros que adoptam elementos de 
Versalhes, ou ainda os telhados em zinco típicos de Paris, aplicados em 
cúpulas que coroam os edifícios.  
 

 
 

Figura 20: Cenário do filme O Castelo Animado (2004) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: imagem retirada do filme O Castelo Animado (2004 
 

 
 
 
 
 
 

																																																								
79  Fonte disponível em: <http://www.japaoemfoco.com/12-locais-que-serviram-de-inspiracao-para-os-filmes-do-studio-

ghibli/>. Acesso em: 17 set. 2016. 
80  Também denominado câmera baixa ou contre-plongée, que seria traduzido do francês como contra-mergulho. A câmera 

seria posicionada a um nível inferior ao objeto enquadrado, filmando-o de baixo para cima. Disponível em: 
<http://xa.yimg.com/kq/groups/25573030/506139704/name/Linguagem+do+cinema.pdf>. Acesso em: 18 set. 2016. 
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Figura 21: Colmar, França 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: http://ninasantos.com.br/comfusos/wp-content/uploads/2016/05/colmar-alsace-et-

romantisme.jpg 
 

Podemos constatar que ambos os filmes retirados do corpus exploram 

predominantemente influências ocidentais, porém foi percebido, através dos dois exemplos, 

que sempre há um hibridismo de traços que contêm fragmentos de textos culturais orientais. 

Faz-se necessário sublinhar que essas obras foram escolhidas com o intuito de exemplificar 

que boa parte da sua estética é composta por referências estrangeiras, mas essas duas não são 

as únicas que possuem tais aspectos; o filme Porco Rosso: O Último Herói Romântico (1992), 

por exemplo, tem como inspiração o Mar Adriático. Assim como esses outros filmes do 

diretor possuem a influência ora mencionada. A seguir, veremos também alguns exemplos, só 

que desta vez dando ênfase aos aspectos orientais. 

 

3.3 O RETORNO ÀS RAÍZES, ALGUMAS INFLUÊNCIAS ORIENTAIS: CASA DE 

BANHOS, FLORESTAS E QUIMONOS 

 

Segundo o antropólogo García Canclini (1990), a maneira pela qual os estudos da 

comunicação entendiam as novas produções culturais era, de certa forma, reducionista. 

Comunicólogos compreendiam esse tipo de produção como artefatos que buscavam apenas 

atingir o maior número de espectadores possível, sem observar as possibilidades que novas 
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tecnologias e os meios poderiam proporcionar como novos espaços de leitura, releitura e 

novas construções. Segundo ele, 

A noção popular construída pela mídia, e em boa parte aceitas pelos estudos 
neste campo, segue a lógica do mercado. "Popular" é o que é vendido 
maciçamente, o que agrada multidões. Estritamente falando, ao mercado e 
aos meios de comunicação não importam o popular mas sim a popularidade. 
Eles não se importam em manter o popular como uma cultura ou tradição; 
mas que a formação da memória histórica, a indústria cultural está 
interessada em construir e renovar o contato simultâneo entre emissores e 
receptores.81 (CANCLINI, 1990, p. 232, tradução nossa). 

Os novos meios de produção, ao contrário dos pensadores que os entendem como 

massivos, alienantes, também viabilizaram a exaltação da própria cultura, do popular. Como 

nos filmes de Miyazaki, no exemplo da companhia de entregas, no filme da personagem Kiki, 

descrito no início desse capítulo, onde o diretor busca retratar aspectos de sua própria cultura 

nativa.  

Até este ponto, observamos dois filmes que tiveram seus cenários embasados 

predominantemente em paisagens localizadas no continente europeu e cidades ocidentais. 

Vamos, agora, abordar uma outra faceta do diretor: a minúcia em retratar aspectos da própria 

cultura oriental. Como exemplo nos valeremos dos filmes A Viagem de Chihiro (2001) e 

Princesa Mononoke (1997). 

O primeiro narra a história de Chihiro, uma menina de 10 anos que acaba de se mudar 

para uma cidade nova. No meio do caminho, seu pai decide fazer um desvio para encurtar o 

trajeto, assim, entra em um atalho. A família acaba parando o carro em frente a um túnel de 

pedras; por curiosidade, todos decidem descer do carro para ver o que tinha atrás do portal. 

Chegando lá se deparam com um parque de diversões abandonado. Este parque, além de todo 

o cenário, segundo Miyazaki (2008), foi inspirado na própria cultura japonesa. 

Eu sei que alguns podem interpretar Viagem de Chihiro como apenas mais 
uma variante de filmes comuns que retratam outros mundos, mas, em vez 
disso, gosto de pensar nele como o descendente direto do folclore japonês 
como Suzume no oyado (Casa do Pardal) ou Nezumi no goten (Palácio do 
Rato). Não temos que chamá-lo de “mundo paralelo” ou algo assim, mas 
gozo dos nossos ancestrais em Casa do Pardal e a diversão em Palácio do 
Rato.82 (MIYAZAKI, 2008, p. 199, tradução nossa). 

																																																								
81  La noción de popular construida por los medios, y en buena parte aceptada por los estudios en este campo, sigue la lógica 

del mercado. "Popular" es lo que se vende masivamente, lo que gusta a multitudes. En rigor, al mercado y a los medios 
no les importa lo popular sino la popularidad. No les preocupa guardar lo popular como cultura o tradición; más que la 
formación de la memoria histórica, a la industria cultural le interesa construir y renovar el contacto simultáneo entre 
emisores y receptores. 

82  I know that some may interpret Spirited Away as a just another variant of ordinary other-world films, but I, instead, like 
to think of it as the direct descendant of Japanese folktales like Suzume no oyado (Home of the Sparrow) or Nezumi no 
goten (Mouse Palace). We don’t have to call it anything like a “parallel world”, but our ancestors goofed up at the home 
of the sparrows and enjoyed gorging themselves at a mouse palace. 
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Inspirado em contos populares japoneses, o filme traz em seu enredo elementos típicos 

do passado nipônico, como: a casa de banhos, o trem, além de buscar referências nas próprias 

arquiteturas e paisagens do país. A Sekizenka Ryokan83, uma hospedaria típica japonesa, que 

contém fontes termais coletivas, por exemplo, é uma das inspirações que existe na vida real e 

que foi utilizada como fonte para formular o cenário. Construída em 1691, ainda conserva 

estruturas tradicionais que lembram os velhos tempos no  Japão. É um local no qual viajantes 

procuram propriedades curativas.  Em sua entrada, possui uma ponte vermelha, assim como a 

casa de banhos de Yubaba no filme. Os quartos são cobertos com tatames (esteiras de junco) 

no solo, tokonomas (alcovas tradicionais japonesas), fusumas (portas de correr) e shojis 

(papéis de parede nas portas) elementos tipicamente japoneses, com uma estrutura muito 

similar aos dormitórios no filme. 

 

 

 

 

																																																								
83  Fonte disponível em: <http://pt.japantravel.com/gunma/sekizenkan-ryokan/6850>. Acesso em: 17 set. 2016. 

 
Figura 22: Hospedaria Sekizenka 

Ryokan 
	

Fonte: http://blogs.c.yimg.jp/res/blog-8e-
4c/yyamakawa1/folder/435355/49/7608549/img_1?

1326195278 
	

 
Figura 23: Hospedaria Sekizenka 

Ryokan 
	

Fonte: imagem retirada do filme A viagem de 
Chihiro (2001) 
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Como outro exemplo de referência oriental no filme, podemos citar a região 

montanhosa de Jiufen, localizada na cidade de New Taipei, próxima a Taiwan. O local é 

famoso por suas escadarias numerosas e ladeiras estreitas. Os edifícios da aldeia ainda 

permanecem em grande parte intactos, com construções realizadas durante a ocupação 

japonesa em 189584. Iluminado com lanternas vermelhas, o bairro atualmente abriga um 

centro comercial com cafés, casas de chá, restaurantes com comidas típicas e lojas de 

souvenires. 

No filme, Chihiro se depara com um cenário fantástico, com casas, bares, inúmeras 

escadarias e luzes vermelhas que são ligadas ao anoitecer, assim como a região Taiwanesa. 

Além disso, o local expõe pratos exuberantes de comida em gigantes proporções, o que atraiu 

a atenção dos pais da garota. Jiufen é famosa por seus bares que, assim como o filme, expõe 

diversos alimentos típicos da região. 

Nesse contexto, Miyazaki (2008, p. 199, tradução nossa) comenta a respeito da 

concepção do cenário: 

E, ao mesmo tempo eu fiz isso porque o design tradicional japonês é uma 
cornucópia de imagens diferentes e porque o meu povo simplesmente tem 
esquecido sobre a riqueza e a singularidade do espaço – histórias, 
conhecimento local, festivais, designs, e tudo desde divindades até magia e 
feitiçaria.85  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
																																																								
84  Fonte disponível em: <https://munchies.vice.com/en/articles/in-jiufen-you-can-eat-your-way-through-a-miyazaki-film>. 

Acesso em: 29 set. 2016. 
85  And at the same time I did this because traditional Japanese design is a cornucopia of different images and because my 

people have simply forgotten about the richness and uniqueness of Japan’s ethnic space-the stories, local lore, festivals, 
designs, and everything from deities to magic and sorcery. 
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Fonte: https://ourpieceoftheirworld.wordpress.com/2014/10/19/spirited-away-jiufen-taiwan/ 

Figura 24: Cenário em A viagem de Chihiro (2001)	

Fonte: imagem retirada do filme A viagem de Chihiro (2001)	

Figura 25: Jiufen, Taiwan 
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O intuito do diretor em resgatar aspectos dessa raiz oriental, com esse mundo paralelo 

do qual a protagonista faz parte, também abarca as vestimentas das personagens que vivem 

nesse ambiente.  

A segunda roupa da protagonista, Chihiro, marca a entrada definitiva da personagem 

nesse espaço encantado com animais falantes, espíritos, criaturas mágicas, bruxas, bebê 

gigante e outros. O uniforme dos seres que trabalham na casa de banhos comandada por 

Yubaba (o local onde se concentra a maioria dos seres mágicos da trama) contém traços 

orientais. Tal uniforme é composto por duas partes: uma blusa de mangas três-quartos com 

gola canoa e uma calça também do mesmo comprimento, ambas da coloração vermelho-

rosado, contendo uma faixa de coloração vinho amarrada na barriga. Ao enfrentar os desafios 

da trama, Chihiro amarra uma faixa branca em torno do corpo a fim de encurtar as mangas e 

facilitar seus movimentos. 

O figurino é um elemento crucial, pois, ao colocá-lo, é como se ela fizesse parte desse 

novo mundo e deixasse seu antigo, aquele no qual vestia roupas contemporâneas. Colocar o 

uniforme seria uma comprovação de que deveria cumprir as tarefas e enfrentar novos desafios 

propostos por essa nova esfera. 

 
Figura 26: Sketches do figurino dos funcionários da casa de banho 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: MIYAZAKI, Hayao. The Art of Spirited Away. Viz Media, 2002 
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O contraste dado entre o Japão contemporâneo e esse mundo cheio de referências 

culturais nipônicas da antiguidade é o que torna a trama tão especial. Miyazaki (2008, p. 197, 

tradução nossa) afirma que, “neste mundo, ela passa por um rigoroso treinamento, aprende 

sobre amizade e auto-sacrifício, usando seus próprios conhecimentos básicos, de alguma 

forma, não só sobreviveu, mas consegue voltar ao nosso mundo”86. Nesse contexto, a 

protagonista adquire assim uma visão diferente e aprende uma nova maneira de viver, 

proporcionada justamente por esse hibridismo de estilos e épocas que foram utilizados para 

construir a narrativa. 

O segundo exemplo é o filme Princesa Mononoke de 1997. Conforme o próprio 

diretor Hayao Miyazaki (2008), o filme fora situado no período Muromachi (1392-1573). A 

desordem e o caos que impregnavam esse período foram provenientes da suplantação de 

quem detinha o poder por soldados de classe mais baixa. Em contrapartida à instabilidade 

social e política, essa era foi marcada por uma prosperidade nos campos econômicos e 

artísticos. 

Desordem e fluidez eram a norma no mundo do período Muromachi (1336-
1573), o cenário para este filme. Era uma época em que os dias do Japão 
estavam sendo formados a partir de uma convulsão social, quando os que 
estavam abaixo superaram aqueles que estavam acima, os das dinastias 
Sulistas e Nortistas do período (1336-1392), e o ethos de excentricidade, 
canalhas arrogantes, e o aumento caótico de novas artes dominou. Ele era 
diferente do período dos Estados Guerreiros (1467-1568), quando as 
batalhas organizadas foram travadas entre exércitos permanentes, e também 
do período Kamakura (1185-1333) com seus ferozes e sérios guerreiros. 87 
(MIYAZAKI, 2008, p. 16, tradução nossa). 

Por ser um período de caos, surtiram alguns efeitos colaterais positivos, tais como a 

aproximação entre  as classes dos guerreiros, os próprios aldeões e as mulheres, que foi um 

dos motivos pelo qual o diretor escolheu essa época. No decorrer da narrativa, percebemos 

que as mulheres são protagonistas nesse filme, desempenhando um papel importante não só 

para o seu povoado, mas na mensagem que Miyazaki pretende transmitir – que será melhor 

descrita no próximo capitulo, ao discorrer sobre traços da personagem Lady Eboshi. 

Esta foi uma época mais imprevisível e fluida, mais magnânima e livre, com 
distinções de classe menos claras entre guerreiros e aldeões e mulheres, 

																																																								
86  [...] in this world, she undergoes rigorous training, learns abour friendship and self-sacrifice, and using her own basic 

smarts, somehow not only survives but maneges to return to our world. 
87  Disorder and fluidity were the norm in the world of the Muromachi period (1336-1573), the setting for this film. It was a 

time when present-day Japan was being formed out of social upheaval, when those below overcame those above from the 
days of the Southern and Northern Dynasties period (1336-1392), and the ethos of eccentricity, swaggering scoundrels, 
and the chaotic rise of new arts held sway. It differed from the period of Warring States (1467-1568), when organized 
battles were fought between standing armies, and also from the Kamakura period (1185-1333) with its fierce and earnest 
warriors. 
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conforme representado nos desenhos de artesãos e comerciantes. 88 
(MIYAZAKI, 2008, p. 16, tradução nossa). 

Nesta época, os habitantes japoneses se conglomeravam em pequenos povoados 

próximos de florestas, compravam seus alimentos e outros produtos em comércios como parte 

de suas rotinas. Assim como o período descrito, o filme também dispõe de pequenas aldeias, 

mercadinhos e florestas para a formação de seus cenários. No filme, a floresta é considerada 

um elemento chave da trama, pois o conflito do enredo gira em torno da mesma: a floresta do 

deus Shishigami estava sendo devastada pelos fabricantes de ferro de Tataraba que – sob 

comando de Lady Eboshi – cortavam as árvores para obter combustível necessário para 

manter as chamas das caldeiras de fundição acesas, que eram o sustento de toda a aldeia. 

Além de devastar a mata, eles também poluíam os campos agrícolas. Do outro lado do 

conflito, encontram-se os espíritos da floresta liderados por San (a Princesa Mononoke), uma 

jovem que fora abandonada por seus pais e criada por Moro, a deusa-lobo. Apesar de ser 

humana, San tem ódio de sua própria espécie por ameaçar tudo o que mais ama na vida. Desta 

forma, a Princesa Mononoke e as criaturas mágicas travam uma batalha com os habitantes da 

cidade, o ponto focal da narrativa fílmica. 

Conforme os autores Odell e Le Blanc (2015, p. 108, tradução nossa), “[...] o cenário 

para o filme foi inspirado nas florestas primitivas de Yakushima, uma das ilhas Osumi, 

localizada ao sul da ilha de Kyushu”89. A ilha é composta por uma enorme floresta e sua 

vegetação é formada por algumas das árvores mais arcaicas do Japão, podendo até 

chegar a mais de 1.000 anos de idade e são chamadas de “yakusugi” (uma combinação 

de Yakushima e sugi, que significa cedro em japonês). O cedro mais antigo da região 

possui mais de 7.000 anos de idade. Por possuir árvores realmente antigas e de várias 

espécies, a ilha foi declarada pela Unesco Patrimônio da Humanidade no ano de 1993.90  

 Para atingir o máximo de fidelidade, segundo Cavallaro (2006), Miyazaki visitou o 

ecossistema na companhia dos seus diretores de arte. A grande variedade de árvores e as 

folhagens da floresta serviram de embasamento para a criação do lar de criaturas mágicas, 

animais, insetos. 

 

 

 

																																																								
88  This was a more unpredictable and fluid time, more magnanimous and free, with less clear class distinctions between 

warriors and villagers and woman as depicted in the drawings of artisans and tradespeople. 
89  The woodland setting for the film was inspired by the primeval forests of Yakushima, one of the Osami Islands, located 

South of the island of Kyushu. 
90  Fonte disponível em: <http://whc.unesco.org/en/list/662>. Acesso em: 17 set. 2016. 
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Figura 27: Floresta e Kodamas 
	

Fonte: imagem retirada do filme Princesa Mononoke (1997) 
	

Figura 28: Floresta Yakushima	

Fonte: http://imgur.com/1N3gNLY 
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Assim como no filme A Viagem de Chihiro, o figurino do filme também segue 

conforme os padrões de roupas tipicamente utilizadas pelos japoneses. A personagem Lady 

Eboshi, por exemplo, porta um kosode (uma espécie de kimono) vermelho com estampa de 

leques amarelos grandes – roupas representativas do período Muromachi, que foi marcado 

pelo abandono do kosode branco com mangas largas, instaurando, a partir desta época, tecidos 

coloridos e estampados91. Eboshi também usa uma calça comprida de cor azul escuro, de boca 

larga amarrada em um laço e uma capa azul por fora e vermelha por dentro. De acordo com 

Cristiane A. Sato, essa calça é denominada “hakama, saia-calça ampla com placa de 

sustentação nas costas, usada também por homens”92. 

Às vezes, utiliza um casaco de manga comprida largo, também da cor azul escuro, 

com estampas de círculos azul claro embaixo. Como acessórios utiliza meias até o joelho 

também na coloração azul escuro, entretanto com um tom diferente do da calça. Em adição, 

como calçado, porta getas 93, sandália com sola de madeira e tiras vermelhas.  

 

Figura 29: Sketch e personagem Lady Eboshi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://spiritedaway.rubberslug.com/gallery/inv_info.asp?ItemID=339316 e filme Princesa 

Mononoke (1997) 

																																																								
91  Fonte disponível em: <http://hubpages.com/education/History-of-Kimono-Part-3-The-Medieval-Period>. Acesso em: 17 

set. 2016. 
92  Fonte disponível em: <http://www.culturajaponesa.com.br/?page_id=355>. Acesso em: 1 out. 2016. 
93  Geta – sandália de madeira, geralmente usada por homens e mulheres. disponível em: <http://web-

japan.org/nipponia//nipponia21/en/topic/index.html>. Acesso em: 1 out. 2016. 
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Nesse contexto, o antropólogo Daniel Miller (2013, p. 105) escreve a respeito das 

roupas e potencialidades das materialidades:  

Há um princípio básico encontrado na maioria das religiões que dominaram 
a história registrada. A sabedoria foi atribuída àqueles que afirmam que a 
materialidade representa o meramente aparente, sob o qual jaz o real. Talvez 
o desenvolvimento mais sistemático dessa crença tenha surgido na Ásia do 
Sul há mais de dois milênios. Para religiões como budismo e hinduísmo, a 
teologia centrava-se numa crítica da materialidade.  

Nessas religiões, a verdade viria através da transcendência, ou seja, entendendo que o 

material é apenas aparência e a verdade vem da percepção de que isso seria apenas uma 

ilusão. Desta forma, a moralidade construída com o passar do tempo giraria justamente em 

torno desse sentido de escapar e acumular a materialidade. Entretanto, devemos perceber que 

a melhor maneira de se explicar algo imaterial é através da materialidade. 

Edgard Morin (2000) acrescenta a esse respeito que a ligação homem e imagem é 

intrínseca à necessidade de explicar o desconhecido. Assim, da imagem, fez-se uma 

significação outra. Esta qualidade outra se refere à transcendência imagética, uma finalidade 

ritual e mágica atrelada aos mecanismos de produção da figura. O homem realiza, através das 

imagens, um processo de abstração inconsciente, materializando assim aquilo que não pode-

se explicar, o que não pode-se entender, como a morte e angústias geradas. 

Regis Debray (1993) e Daniel Miller (2013) discorrem sobre exemplos de civilizações 

que materializam imagens através de túmulos ou por meio de rituais que carregavam consigo 

simbologias, significando algo além de sua própria materialidade, como é o exemplo do 

Egito: 

Os antigos egípcios acreditavam, por exemplo, que era possível ajudar a dar 
vida aos deuses criando a estátua apropriada. De modo similar, podia-se 
aumentar a vida do indivíduo realizando o processo correto de mumificação. 
Materialidade pura, expressa como uma das grandes pirâmides, dava à 
própria percepção ou ao sentido de “ser” um contorno e uma forma precisos. 
(MILLER, 2013, p. 108). 

As vestimentas, assim como as imagens e qualquer outra materialidade, carregam 

consigo simbologias. Segundo Miller (2013, p. 38), “as roupas estão entre os nossos pertences 

mais pessoais. Elas constituem o principal intermediário entre nossa percepção de nossos 

corpos e nossa percepção do mundo exterior”.  

Em seu livro Treco troços e coisas, o autor traz o exemplo do Sári, uma peça de tecido 

única sem costuras utilizadas pelas indianas. O pano traz consigo inúmeras possibilidades 

diferentes de ser trajado, cada posição diz respeito a um significado. A intenção do autor foi 

de explicar, através do sári, como ele faz das indianas tanto mulheres quanto indianas. Desta 

maneira, compreendemos que as vestimentas também são textos, assim são elementos 
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essenciais da cultura e podem transmitir consigo dados identitários, não só em um nível 

nacional, mas de gênero, pessoal, além de transmitir muitos outros significados. 

Os elementos que compõem a roupa da personagem Eboshi, ao mesmo tempo que a 

fazem pertencer ao cenário, à época e à nação, a distinguem dos demais. Além disso, a 

escolha da maquiagem auxilia na criação de valores atrelados à personagem. Lady Eboshi é a 

única personagem que utiliza batom vermelho, não só no filme mas de todo o corpus 

escolhido. Esse fato confere a ela um ar de poder, diferenciação, além de, talvez, um ar de 

modernidade; apesar de contos escritos nessa época retratarem que guerreiras utilizavam 

maquiagem – como veremos no próximo capítulo –, esse elemento não é uma escolha comum 

entre as japonesas.  

Segundo a marca de cosméticos japonesa Shiseido, fundada em 1872, que desde o 

início combina traços da estética japonesa com a ciência e tecnologia ocidental94, o batom 

vermelho era um adereço popular para as japonesas no final dos anos de 1980, era de ouro da 

economia nipônica95. Entretanto, conforme a empresa Shiseido, os batons de cores mais fortes 

e brilhantes, principalmente os vermelhos, com a crise econômica da década de 1990, chegou 

a representar menos de 10% dos batons utilizados pelas mulheres. Esse quadro só veio a 

mudar a partir de 2013, chegando a atingir um índice de vendas de 35% em 2014. Assim, a 

empresa chega a afirmar que os batons vermelhos se tornam populares entre as mulheres quando 

a economia prospera. Talvez a cor vermelha remeta às japonesas algo que simbolize a força, 

algo ativo, vivaz, assim como a origem de sua palavra, vermelho que em japonês é a 赤 (aka), 

formada pela junção do símbolo da terra com o do fogo.96 Desta forma, podemos dizer que o 

fato da personagem utilizar tal cor em seus lábios nos informe talvez sobre seu caráter forte, 

conotando a ela uma aura de poder. 

Nesse contexto, inferimos que a cor vermelha também está ligada com a tradição 

xintoísta e budista. Por exemplo, os torii97, portais que demarcam locais sagrados, são 

vermelhos, assim como a coloração de alguns templos budistas. 

As criaturas mágicas e espíritos, provenientes das crenças e do folclore japonês, 

também estão presentes nos dois filmes: em Princesa Mononoke, representado pelos seres da 

																																																								
94  Fonte disponível em: <http://shiseido.com.br/quem-somos.php>. Acesso em: 17 set. 2016. 
95  Fonte disponível em: <http://www.ipcdigital.com/nacional/a-volta-do-batom-vermelho-no-japao-pode-ser-sinal-de-

retomada-economica-do-pais-diz-empresa-de-cosmeticos/>. Acesso em: 17 set. 2016. 
96  Fonte disponível em: 

<http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/33673477/O_Vestido_vermelho_infinito.pdf?AWSAccessKeyId=A
KIAJ56TQJRTWSMTNPEA&Expires=1475327522&Signature=uaj0b8CvyOXpvkMmCBBmObU0Xxw%3D&respons
e-content disposition=inline%3B%20filename%3DO_vestido_vermelho_infinito_vermelho_his.pdf>. Acesso em: 1 out. 
2016. 

97   Fonte disponível em: <https://www.academia.edu/3840267/A_imagem_do_Jap%C3%A3o_contempor%C3%A2neo>. 
Acesso em: 1 out. 2016. 
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floresta; em A viagem de Chihiro, espíritos, animais falantes e monstros da casa de banho e 

outros. Além dos seres mágicos, outros elementos que são provenientes dessa cultura 

religiosa, como estátuas de Jizo, fazem parte dos enredos e são considerados uma marca da 

estética miyazakiana que veremos a seguir. 

 

3.4 MULHERES, MÁQUINAS E NATUREZA 

 

O quadro de variedades de personagens inseridos nos enredos criados pelo diretor 

abrange muito mais que apenas seres humanos e animais. Criaturas mágicas e espíritos 

participam juntamente na formação desses mundos fantásticos. Os dragões que, por exemplo, 

são retratados em A Viagem de Chihiro (2001), junto com o personagem Haku, fazem parte 

da mitologia japonesa e estão descritos em antigas lendas budistas (ODELL; LE BLANC, 

2015). Nesse sentido, podemos compreender que a representação de seres humanos, animais e 

espíritos que está relacionada aos traços da estética do diretor também envolve aspectos 

religiosos. 

A esse respeito, Hayao Miyazaki (2008, p. 219, tradução nossa) acrescenta que “como 

disse o falecido Ryotaro Shiba, apesar do fato de que o Budismo e Confucionismo foram 

importados para o Japão, nós japoneses ainda temos nossas próprias crenças religiosas 

primitivas” 98. O diretor, então, transmite esses aspectos em sua obra com o intuito de capturar 

a essência do japonês, resgatando, como ele mesmo diz em sua biografia, elementos 

tradicionais que há muito tempo foram esquecidos. 

O budismo, de origem tibetana, chegou ao Japão no século VI através da Coréia. De 

acordo com Colin Odell e Michelle Le Blanc (2015), hoje em dia é considerada a segunda 

maior religião do país.  

Diferentemente do xintoísmo – religião anterior ao contato nipônico com filosofias e 

outras religiões –, o budismo dissemina que o universo mundano é frágil e permeado por 

sofrimento e, para adquirir a salvação, um caminho de atitudes, medidas e meditação deve ser 

percorrido.  

Nesse contexto, Sasaki (2011) infere que, apesar de ambas as religiões serem 

diferentes, ao invés de alguma ser rejeitada optando por apenas por uma única, os japoneses 

incorporaram elementos budistas em antigas crenças xintoístas: estátuas de budas foram 

																																																								
98  As the late Ryotaro Shiba said, despite the fact that Buddhism and Confucianism were imported to Japan, we Japanese 

still have our own primitive religious beliefs. 
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construídas em templos xintoístas, monges budistas frequentavam também esses templos. 

Além disso a ideia de kami foi inserida no budismo, tornando-se vários budas. 

 Imagens budistas, estátuas e templos aparecem em diversos filmes do estúdio Ghibli, 

como, por exemplo, as estátuas de jizo, inseridas em Meu Amigo Totoro (1988), encontrados 

geralmente nos acostamentos de estradas ou cemitérios e são conhecidos como guardiões que 

protegem crianças. 

 

Figura 30: Mei e estátuas de Jizo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fonte: imagem retirada do filme Meu Amigo Totoro (1988) 

 

 

 

 

Assim como Daniel Miller (2013) e Morin (2000) inferem, o ser humano materializa 

suas experiências místicas, pessoais e cria símbolos que servem como suporte para transmitir 

as próprias crenças. Mircea Eliade, filósofo romeno que escreve sobre a relação entre os seres 

humanos, mitos e religiões, nos elucida que é comum que a construção dos espaços sagrados 

esteja intimamente atrelada ao comportamento humano. Altares, santuários, estatuetas, 

túmulos, são constituídos desde os primórdios da humanidade e de uma maneira simbólica 

delimitam o espaço entre o que é sagrado e o profano: 

[...] os santuários não são os únicos que exigem a consagração de um espaço. 
A construção de uma casa implica, também, uma transfiguração análoga do 
espaço profano. Mas, em todos os casos, o lugar é regularmente indicado por 
alguma coisa diferente, seja uma hierofania fulgurante, seja pelos princípios 
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cosmológicos que fundamentam a orientação e a geomancia, ou ainda em 
forma mais simples, por um “sinal” carregado de uma hierofania, geralmente 
animal. (ELIADE, 2008, p. 297). 

A religião está vinculada aos traços culturais e de formação de uma sociedade e uma 

nação e utiliza de simbolismos no qual “o seu valor sagrado é exclusivamente devido a esta 

alguma coisa ou a este algum lado, nunca à sua própria existência” (ELIADE, 2008, p. 175). 

É algo que transcende a sua materialidade, é diverso da significação literal ou do propósito do 

objeto. 

O significado simbólico que emana desses objetos é constantemente explorado nos 

enredos do diretor, que resgata traços religiosos atrelados à “essência”, à origem da nação 

nipônica.  

O xintoísmo, por exemplo, é uma religião indígena que prevalecia no Japão antes da 

chegada do budismo, como mencionado anteriormente. Essa religião, retratada por Miyazaki, 

está intrinsicamente relacionada a questões que envolvam o meio ambiente, como os autores 

Odell e Le Blanc (2015, p. 30, tradução nossa) inferem: “xintoísmo é em seu coração uma 

religião animística que vê deuses e espíritos em tudo, resultando em uma relação de harmonia 

humana com o ambiente natural” 99. Conforme os autores, elementos como jinja (templos 

xintoístas) e toriis (já explicados anteriormente), assim como os elementos budistas, podem 

ser vistos em diversos filmes produzidos pelo estúdio Ghibli. 

Essa religião pode ser considerada, de acordo com Sasaki (2011), uma matriz cultural 

japonesa, advinda de uma tradição não autoconsciente. O termo 神道 Shintō, significa 

caminho para a divindade, que, no caso, seria a palavra 神 kami. Como uma religião politeísta 

dedicada ao culto aos ancestrais e à natureza, transmitia a crença de que rios, árvores, 

animais, montanhas, ou seja, qualquer elemento inerente a natureza possui um kami. 

É no Xintoísmo antigo que encontramos a expressão nativa ou primordial de 
um sistema de valores que se mantém ainda nos dias atuais como um 
ingrediente básico da religião e cultura japonesa, que pode ser considerado 
como uma matriz cultural, receptiva a elementos estrangeiros, aceitando-os e 
assimilando-os. (SASAKI, 2011, p. 3-4). 

No filme Princesa Mononoke (1997), podemos entender o que são os kamis através da 

floresta. Nela há vida por todas as partes. Miyazaki cria os Kodamas – criaturas que aparecem 

e desaparecem quando lhes convém e, conforme o diretor, são as crianças da floresta que dão 

vida à mesma; Shishigami – o deus da floresta, assume a forma de um veado com chifres em 

formato de galhos e cara de humano, no lugar em que seus galhos tocam crescem uma nova 

																																																								
99  Shinto is at heart an animistic religion that sees gods and spirits in everything, resulting in a respect for human harmony 

with the natural environment. 
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vida; além dos deuses em forma de animais, como a deusa-lobo Moro, mãe de dois lobos e de 

San, a Princesa Mononoke; e o deus javali, tatari-gami.  

No filme A Viagem de Chihiro (2001), diversos espíritos são retratados, além de 

criaturas mágicas que possuem aparência híbrida, sendo uma mistura entre animais e seres 

humanos, animais que falam e monstros.  

Outro elemento proveniente do xintoísmo que é bastante frisado nesta obra é a 

necessidade de limpeza e purificação. A casa de banhos de Yubaba oferece esse serviço 

através de seus banhos, limpando não só o exterior de seus clientes, mas também os purificam 

internamente, com o material natural, a água. Um dos exemplos nesse filme, que ilustra esse 

fato, é quando um espírito em formato de monstro enorme e fedido adentra na propriedade de 

Yubaba. Nenhum dos funcionários estava apto a enfrentar tal incumbência, entretanto a bruxa 

decide delegá-la a Chihiro, que, ao contrário do que todos pensavam, a realiza com sucesso. 

No final de seu trabalho, após ser purificado, o monstro demonstra seu verdadeiro eu, um 

velho espírito do rio, revelando que o mal, o ruim e o sujo não são concretos, mas passivos de 

salvação através da limpeza.  

O mal era essencialmente poluição ou sujeira, seja física ou espiritual, 
enquanto a bondade era identificada com pureza. O homem era considerado 
originalmente limpo. O mal era uma entidade negativa que poderia e deveria 
ser removido com rituais de purificação (禊祓 misogi harae ou 大祓 ōharae). 
Essa reverência à pureza no Xintoísmo antigo, embora mais tarde tenha sido 
combinada com ideias budistas e confucionistas, continua sendo um 
elemento significativo na religião e na cultura japonesa. (SASAKI, 2011, p. 
6). 
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Figura 31: Limpeza do espírito do rio 
	

Fonte: imagem retirada do filme A viagem de Chihiro (2001) 
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A essência xintoísta referente à limpeza e criaturas mágicas também faz-se presente 

em Meu Amigo Totoro (1988). Na película existe uma cena que pode aparentar ser muito 

desconfortante para espectadores ocidentais: quando Mei e Satsuki, as duas irmãs 

protagonistas do filme, respectivamente com 5 e 10 anos tomam banho com seu pai. Segundo 

Odell e Le Blanc (2015, p. 34, tradução nossa) “o banho é forma tradicional japonesa de 

repouso, distinta da lavagem, que é realizada antes de tomar banho, de modo a não sujar a 

água do banho”100. Desta forma, compreendemos que a harmonia em família expressada 

através do banho em conjunto está relacionada com um momento relaxante, purificante, como 

propõe o xintoísmo.  

A naturalidade com que as irmãs respeitam a natureza e tudo que é proveniente dela 

também é um traço advindo do xintoísmo. Esse laço é explorado por Miyazaki da forma mais 

natural possível, como se as crianças tivessem essa vontade de se comunicar com outros seres 

em seu âmago. Colin Odell e Michelle Le Blanc (2015, p. 78, tradução nossa) ilustram essa 

conexão ao afirmar que “Totoro não fala a mesma língua que Mei e Satsuki, a comunicação 

ocorre totalmente através de ligações naturais”101. 

Entretanto não é só o guardião da floresta, Totoro, com quem as meninas entram em 

contato. Outros animais fantásticos que vivem nas redondezas fazem parte de seu cotidiano, 

como as fuligens – pequenos seres pretos com olhos grandes que vivem em casas velhas e 

cantos escuros – que para espantá-los as meninas davam grandes risadas. Pequenos coelhos 

que gostam de avelãs também fazem parte desse mundo encantado que guiam Mei até Totoro.  

Os frutos advindos da natureza também são tratados com extrema importância, os 

moradores da vila exibem os frutos de sua colheita com o maior orgulho. O produto que a 

terra dá é tão apreciado que Mei decide ir sozinha em busca do hospital de sua mãe para 

presenteá-la com uma espiga de milho. Esse contato com a natureza também é demonstrado 

quando garotas plantam árvores e auxiliam no seu crescimento ao fazer a dança com Totoro e 

suas réplicas miniaturas, assim como o xintoísmo, que é marcado pelo culto às colheitas 

agrícolas, que evoca fertilidade e produtividade. 

 

 

 

 

																																																								
100  bathing is traditional Japanese way of relaxing, distinct from washing, which is performed prior to bathing, so as not to 

dirty bathwater. 
101  Totoro doesn’t speak the same language as Mei and Satsuki, their communication occurring entirely throught natural 

bonds. 
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Como os rituais e suas simbologias estão atrelados a uma cultura específica, no caso 

do banho, principalmente no exemplo do filme Meu Amigo Totoro descrito acima, pode 

provocar nos espectadores ocidentais certo estranhamento, como afirma Odell e Le Blanc 

(2015), da mesma forma que as estatuetas ou os templos budistas passem desapercebidos 

pelos mesmos.  

A esse respeito, devemos compreender o que entende-se como cultura. A palavra tinha 

como significado original cultivar, entretanto, com o passar do tempo, a palavra recebeu 

outros tipos de conotações. Raymond Williams (2000), em seu livro Cultura, discorre sobre 

esse trajeto, explicando que, a partir do século XVII, a palavra desloca seu sentido que 

referia-se ao cultivo da terra e passa a ser empregada, no idioma inglês e alemão, com o 

sentido de configuração do espírito que informaria o modo de vida de determinado povo. 

Desta forma, entendemos que as produções conectadas aos seres humanos não 

designam um significado de forma universal, como Williams (2000) elucida. Por isso, é 

necessário o processo de tradução entre uma semiosfera e outra, para que, além da tradução 

dos significados, o novo seja criado, lembrando a semiótica russa de Lotman. Assim, a 

mistura executada pelo diretor é importante pois, ao mesmo tempo que resgata traços da 

cultura nipônica, soma-se a outros aspectos de outras culturas, e novos textos e novas 

significações são criadas. 

 
Figura 32: Totoro Mei, Satzuki e criaturas mágicas fazendo as plantas crescerem 
	

Fonte: imagem retirada do filme Meu Amigo Totoro (1988)	
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Miyazaki tenta portanto transmitir com seus filmes a importância da ligação entre o 

homem e a natureza, que na contemporaneidade às vezes é deixada de lado em prol de 

construções, avanços tecnológicos, fabricação de máquinas e outros.  

Queremos um lugar que não esteja contaminado por desejo ou cobiça 
humana. Tudo bem se algo vem a este ecossistema e o muda como resultado. 
Mas nós não queremos que o ecossistema seja contaminado por mãos 
humanas. Esta maneira de pensar também pode ser uma das principais 
razões pela qual os japoneses têm tanta dificuldade para comunicar-se 
internacionalmente, mas eu também acho que esse é um dos elementos mais 
importantes que nos fazem japoneses. 102  (MIYAZAKI, 2008, p. 220, 
tradução nossa). 

Para criar um contraponto com a natureza e transmitir uma mensagem crítica, as 

máquinas e o avanço da ciência são elementos constantemente abordados nos contextos 

fílmicos de Miyazaki. 

Apaixonado por aviões e seu primeiro carro, o diretor inclui na sua estética máquinas 

voadoras, robôs, aeronaves, carros, trens e outros. Nesse sentido, afirmamos que alguns 

desses maquinários, os quais o diretor retrata, são movidos por um combustível específico, o 

vapor. Esse traço estilístico que retrata máquinas a vapor enquadra algumas obras do diretor 

no gênero de ficção científica chamado Steampunk. De acordo com Sônia Luyten (2015), o 

gênero teve origem na literatura no fim do século XIX, porém sua estética chega a influenciar 

o Japão somente mais tarde. A característica que serve para distinguir esse gênero de outros é 

a utilização justamente da tecnologia a vapor que, para seus criadores, teria evoluído a níveis 

considerados impossíveis, deixando em segundo plano a eletricidade e outras fontes de 

energia. 

No Japão, os animês com a estética steampunk começam a aparecer em 
1967. Hayao Miyazaki, no entanto, destaca-se, pois muitos de seus trabalhos 
têm explorado temas e a estética steampunk sendo um dos pioneiros do 
gênero especialmente no Japão (LUYTEN, 2015, p. 22). 

Segundo a autora, a estética steampunk é conhecida por retratar aparatos e 

maquinários como computadores, robôs, trens, instrumentos mecânicos e movidos a vapor, 

engrenagens e outros.  

No filme A Viagem de Chihiro (2001), por exemplo, o trem, além de remeter à estética 

steampunk, é um meio de transporte bastante utilizado no dia a dia dos japoneses; por isso é 

considerado um forte elemento da cultura nipônica.  

																																																								
102  We want a place that won’t be defiled by human desire or greed. It’s all right if something comes into this ecosystem and 

it changes as a result. But we don’t want the ecosystem to be defiled by human hands. This way of thinking may also be a 
major reason why Japanese have so much trouble communicating internationally, but it is also one of the more important 
elements that make us Japanese. 
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Os trens são parte intrínseca da vida japonesa, em parte porque a 
infraestrutura ferroviária é extensa e eficiente, mas também porque o 
transporte rodoviário, para muitos, é caro e não terrivelmente conveniente. 
Trens desempenham um papel vital em filmes Ghibli – são constantemente 
vistos como um benefício, tendo os seus protagonistas em viagens 
metafisicas e literais.103 (ODELL; LE BLANC, 2015, p. 35, tradução nossa). 

Em Vidas ao Vento (2013), Naoko e Jiro, os personagens principais se conhecem 

nesse meio de transporte. Além disso, no documentário a respeito do estúdio Ghibli, feito em 

2013, já citado anteriormente, o próprio Hayao Miyazaki utiliza o trem em algumas cenas e 

afirma ser um elemento que fez e faz parte de sua rotina. 

 

Figura 33: Trem em A viagem de Chihiro (2001) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: imagem retirada do filme A viagem de Chihiro (2001) 
 

																																																								
103  Trains are intrinsic part of Japanese life- partly because the rail infrastructure is extensive and efficient, but also because 

road transport, for many, is expensive and not terribly conveniente. Trains play a vital role in Ghibli films – they are 
consistently seen as beneficial, taking their protagonists on metaphisical as well literal journeys. 
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Uma outra obra que também se encontra inserida neste contexto é o longa-metragem 

Princesa Mononoke (1997). Nele, a cisão entre o campo e a cidade é evidente: os habitantes 

da cidade de ferro, Tataraba, desmatam a floresta com o intuito de alimentar as máquinas a 

vapor que fabricavam ferro, ao mesmo tempo em que são abordadas como contraponto às 

vilas rurais, que extraíam da natureza apenas o essencial para a sobrevivência. Conforme Dani 

Cavallaro (2006), o filme se dá em uma época que constituiu os primeiros passos na criação 

do comércio moderno, do transporte e do desenvolvimento urbano, estabelecendo-se 

efetivamente como a primeira tentativa deliberada dos japoneses de domar a natureza. 

Apesar de esse filme retratar uma conotação alarmante referente ao desmatamento 

para fins progressivos, grande parte de seus trabalhos abordam a harmonia entre máquinas e 

humanos, como é o exemplo do filme O Castelo no Céu (1986). Inspirado no livro às Viagens 

de Gulliver, do autor Jonathan Swift, o enredo traz como elemento principal a cidade de 

Laputa, que assim como na história de Swift, é uma ilha flutuante no céu. A cidade, conforme 

Luyten (2015), evoca uma arquitetura europeia clássica de um castelo medieval rodeado por 

árvores e plantas. Na história, a cidade não é povoada por humanos e sim robôs e máquinas; o 

que prevalece é a inteligência artificial. Entretanto, essas máquinas, na ausência de pessoas, se 

tornaram verdadeiras guardiãs da natureza, demonstrando uma relação harmônica entre 

tecnologia e meio ambiente. 

O Castelo Animado de Hayao Miyazaki por exemplo, situa-se “em um 
mundo alternativo onde a obsessão com máquinas voadoras levou a 
manifestação das mesmas em um nível elevado, sob a forma de centenas de 
cidades flutuantes e fortalezas”. O diretor, Miyazaki, comentou que as 
máquinas neste mundo “não são produtos de massa, elas ainda possuem o 
calor inerente de coisas artesanais” – uma ideia verdadeiramente 
steampunk.104 (KIEHLBAUCH, 2014, p. 91, tradução nossa). 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
104  Hayao Miyazaki’s Laputa: Castle in the Sky, for example, takes place on an “alternate Earth in which obsession with 

flying machines has led to its ultimate manifestation in the form of hundreds of floating cities and fortresses.” Miyazaki 
remarked that the machines in this world “are not the products of mass production, rather they still possess the inherent 
warmth of handcrafted things” – a truly steampunk idea. 
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Figura 34: Robô da cidade Laputa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: imagem retirada do filme O castelo no céu (1986), https://s-media-cache-
ak0.pinimg.com/736x/fe/26/39/fe2639a96e45ae16ea053bb69c180437.jpg e https://s-media-cache-

ak0.pinimg.com/736x/14/32/d2/1432d22a238cef1869c2f566c395349f.jpg 
 

A qualidade de máquinas feitas de maneira manufaturada e não massificada incluída 

nos enredos do diretor, que demonstra essa relação intrínseca entre o criador e a criação, é um 

traço característico da estética steampunk. Esta qualidade retira do progresso a conotação de 

ser algo completamente negativo ou para fins destrutivos. 

O filme Nausicaä do Vale do Vento (1984) mostra devastadoras consequências de uma 

poluição em prol do progresso com a tentativa de utilizar maquinários para domar a natureza, 

entretanto a personagem principal, princesa Nausicaä, tenta o seu melhor para entender o 

meio ambiente e viver harmoniosamente com a natureza. Os planadores e aviões utilizados 

por ela, por exemplo, não poluem o ar ou danificam o meio ambiente.  

Nausicaä pode muito bem ser um ambientalista, mas isso não a impediu de 
utilizar um veículo voador para chegar ao redor – a diferença crucial é que 
seu planador represente o método menos prejudicial de viagem aérea, 
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enquanto o Pejitan e Tolmekian usam enormes navios de guerra poluentes 
atmosféricos.105 (ODELL; LE BLANC, 2015, p. 24, tradução nossa). 

 
Figura 35: Nausicaa e seu planador 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: imagem retirada do filme Nausicaa do Vale do Vento (1984) e 
http://www.macross2.net/m3/moremecha/mehve/mehve-lineart.gif 

 
Nesse contexto podemos perceber que o diretor traz à tona uma reflexão referente ao 

uso dessas tecnologias, transmitindo uma mensagem nas películas, que é relacionada com as 

consequências dos atos humanos. 

Quando você fala de plantas, ou um sistema ecológico ou floresta, essas 
coisas ficam fáceis se você decide que pessoas ruins que as destruíram. Mas 
isso não é o que humanos têm feito. Não são pessoas más que estão 

																																																								
105  Nausicaä may well be an environmentalist, but that doesn’t stop her from using a flying vehicle to get around – the 

crucial diffrence being that hers representes the least damaging method of air travel, whereas the Pejitan and Tolmekian 
use huge, air-polluting warships. 
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destruindo as florestas... pessoas trabalhadoras que têm feito isso 106 
(CAVALLARO, 2006, p. 124, tradução nossa). 

Essa temática envolvendo humanos – máquinas – natureza é exposta com o intuito 

reflexivo: “[...] os seres humanos afetam o meio ambiente e que a ciência e o progresso 

devem ter cuidado nessa área se não consequências desastrosas esperam por nós.” (LUYTEN, 

2015, p. 24). Desta maneira, o diretor aciona, através de sua estética híbrida a consciência 

sobre os efeitos que a ação humana pode causar no meio ambiente. 

Um tema fundamental é o ambientalismo, ou melhor, a maneira pela qual a 
humanidade interage com a natureza. Intimamente ligada a ética do 
Xintoísmo, é a maneira em que o nosso meio ambiente é uma coleção viva 
de seres interligados que devem ser respeitados. Muitas vezes, a Terra é 
retratada sofrendo com o  resultado da ignorância humana.107 (ODELL; LE 
BLANC, 2015, p. 23, tradução nossa). 

Como vimos anteriormente, a relação do diretor com a natureza está ligada ao 

xintoísmo e ao budismo, que foi incorporado pelos japoneses posteriormente. Segundo os 

autores Colin Odell e Michelle Le Blanc (2015, p. 24, tradução nossa) , 

Filmes que retratam máquinas através de um viés positivo, reconhecem que 
é inevitável que o homem e a natureza venham a ter necessidades 
conflitantes; a verdadeira questão seria quanto os seres humanos estão 
dispostos a pender a balança para satisfazer seus próprios desejos egoístas108.  

Nesse contexto, entendemos a tentativa da maioria de suas personagens femininas, 

principalmente as heroínas protagonistas, em compreender a natureza, os animais e outras 

espécies que muitos optam por rejeitá-las só porque são diferentes. Suprimem seu egoísmo e 

desejos pessoais em prol de um equilíbrio harmônico entre elas e o ambiente que as circunda. 

Assim como a visão do diretor perante as questões relacionadas à natureza – que não 

demonstra um posicionamento fixo sobre o bom e o ruim, mas abrange questões mais 

complexas em torno das consequências –,  é seu direcionamento em relação à criação de seus 

personagens. 

Conforme Dani Cavallaro (2006, p. 137, tradução nossa),  

É comum para Miyazaki basear seus personagens em modelos da vida real, 
quem teve a oportunidade de observar de perto e assiduamente, o que é 
fundamental para a capacidade do diretor de evocar personalidades 
totalmente redondas.109 

																																																								
106  When you talk about plants, or an ecological system or forest, things are very easy if you decide that bad people ruined it. 

But that’s not what humans have been doing. It’s not bad people who are destroying forests... Hard-working people have 
been doing it. 

107  A key theme is that of environmentalism or, rather the way that mankind interacts with nature. Closely linked to the 
Shinto ethic is the way in which our environment is a living collection of interconnected beings that should be respected. 
Often Earth is portrayed as suffering as the result of human ignorance. 

108  Films featuring machinery in a good light acknowledge that is inevitable that man and nature will have conflicting needs; 
it is more a question of how far humans are willing to tip the balance in order to fulfill their own selfish desires. 

109  It is common for Miyazaki to base his characters on real-life models whom he has had opportunity to observe closely and 
assiduously, which is instrumental to the director’s ability to conjure up fully rounded personalities. 
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 Desta maneira, o diretor baseia-se na realidade, somando traços de personalidades e 

culturas divergentes, para criar personagens que não sofram do maniqueísmo, principalmente 

na construção de suas personagens femininas, como veremos a seguir. 

Como as personagens femininas criadas pelo diretor Hayao Miyazaki são consideradas 

em nossa pesquisa textos culturais midiáticos, tivemos que fazer esse percurso explorando os 

traços da estética de suas obras pois, como Lotman propõe, devemos observar os textos como 

um todo, um conjunto, que participa de uma semiosfera, onde signos são confluentes como 

um organismo vivo, e não podem, desta maneira, ser tomados isoladamente, principalmente 

se quisermos entender como a compilação de tais mulheres conseguem transgredir aspectos 

referentes ao histórico das japonesas. 

 

3.5 MULHERES HÍBRIDAS – INTERVALO PARA EXPLICAR UM PERCURSO 

METODOLÓGICO 

 

Uma das caraterísticas mais marcantes nos filmes de Miyazaki é a construção de 

personagens. O autor explica que “O que é realmente importante, penso eu, é ter personagens 

totalmente definidos, personagens que são seguros de si e possuem esperanças e objetivos 

claros, para em seguida, certificar-se que a história se desenvolva da forma mais eficiente e 

simples possível.” (MIYAZAKI, 1996, p. 34, tradução nossa)110. Dessa forma, o diretor cria 

personagens complexos, evitando concepções preconcebidas. 

A maioria dos personagens criados por Miyazaki não sofre com o crucial 

maniqueísmo característico das produções artísticas da indústria cultural. Seu ponto de vista 

confere às personagens um caráter ambíguo, complexa marca do sujeito moderno. A 

construção dos traços que moldam o caráter são equivalentes à atual construção do eu. 

O diretor é conhecido principalmente por retratar mulheres de caráter forte, heroínas 

destemidas e determinadas, mas que são ao mesmo tempo dóceis e bondosas, no caso de 

Chihiro, Sophie (O Castelo Animado), Ponyo, Lady Eboshi (Princesa Mononoke), idosas que 

se comportam como crianças, como no caso da Bruxa do Pântano, ou até crianças que se 

comportam como adultas, como a bruxinha Kiki, dentre outras. 

Para que a análise das personagens femininas fosse possível, uma lista contendo dez 

longas-metragens dirigidos e roteirizados por Hayao Miyazaki, como visto no corpus 

proposto já descrito anteriormente, fora observada. A partir dessa análise fílmica, as 

																																																								
110  What’s really important, I think, is to have fully fleshed out characters, characters who are life-affirming and have clear 

hopes and goals, and then to make sure that the story develops as efficiently and simply as possible. 
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personagens foram dispostas em um quadro e distribuídas e agrupadas em seis categorias: 

crianças, garotas, jovens, mulheres adultas, mães e anciãs. Esses grupos foram criados 

mediante a aproximação entre as características das personagens que se assemelham, 

tornando-se um padrão visível dentro das narrativas fílmicas. Faz-se importante ressaltar que 

as personagens examinadas não são apenas as heroínas ou protagonistas; o estudo abrange 

também personagens coadjuvantes que possuem traços expressivos e relevantes para esta 

análise – já que o objetivo é observar primeiramente todas as mulheres em uma macroesfera, 

subdividi-las em grupos, para depois penetrar nos aspectos mais profundos que as compõem, 

observando a maneira híbrida na qual são compiladas, para que, no próximo capítulo, seja 

descrito seu caráter transgressor. 

A partir da observação das obras escolhidas em um panorama geral, fora possível 

diagnosticar a alteração comportamental das mulheres de Miyazaki, de acordo com o 

amadurecimento de cada uma delas. Nesse sentido, podemos afirmar que tal divisão proposta 

é dada pela separação de fases da vida. 

A priori, fora notado as características físicas e psicológicas de cada personagem, 

traçando correspondências e comparações entre as integrantes de cada grupo, a fim de 

entender como cada fase da vida é retratada pelo diretor.  

É de extrema relevância sublinhar que este quadro, de maneira alguma, deve ser 

considerado como fixo. Assim como mulheres na vida real, cada personagem deve ser tomada 

como indivíduo e que possuem suas particularidades. Existem personagens, como já dito, que 

cruzam a tabela, pois estão por exemplo na fase adulta, mas se comportam como crianças e 

vice e versa.  

A formulação desse quadro explica-se, portanto, na medida em que tenta explorar o 

maior número de representações femininas possível, incluindo protagonistas e coadjuvantes, 

reunindo-as em grupos, para que, com um número limitado de páginas, possamos entender, 

mesmo que de maneira tímida, alguns traços que as compõem, para que, no fim, uma 

representante de cada grupo seja escolhida, com intuito de detalhá-las profundamente, 

explorando sua composição híbrida e seu caráter transgressor – que veremos no capítulo a 

seguir –, característicos de muitas mulheres criadas pelo diretor. 
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Figura 36: Quadro metodológico 
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 Em um primeiro momento, faz-se necessário explicar cada subdivisão do quadro, 

feita por fases da vida e a diferença entre as mesmas. A descrição, entretanto, faz-se breve, 

pois o intuito é demonstrar a forma híbrida na qual elas são compostas, acompanhando o 

raciocínio proposto no decorrer deste capítulo. 

A primeira fase do quadro é a infância. As personagens que se enquadram nela são 

Mei, de quatro anos, de Meu Amigo Totoro (1998) e Ponyo, a protagonista de Ponyo: uma 

Amizade que Veio do Mar (2006), de cinco anos. Apesar das diferenças, ambas as 

personagens agem de forma parecida. São curiosas, interagem com seres diferentes da sua 

própria espécie – no caso de Ponyo, com os humanos; já Mei, com Totoro e diversas criaturas 

mágicas. Pérez-Guerrero (2013, p. 111, tradução nossa) caracteriza essa fase pela “[...] 

inocência dessa idade, a pureza de seus sentimentos e sua conexão inata para com a natureza e 

o âmbito do fantástico mágico”111. 

Já a segunda fase do quadro se refere às garotas. As personagens desse grupo passam 

por aventuras que mudam suas vidas e ajudam na transição das mesmas para o 

amadurecimento. Nessa jornada, as meninas aprendem a ter responsabilidade, com o auxílio 

de alguns amigos que surgem no meio da narrativa.  

A terceira fase, representada pelas jovens, é muito similar à fase anterior das garotas, 

por ainda possuírem responsabilidades e tutores que as ajudam a cumprir suas tarefas; 

entretanto, os personagens já possuem discernimento sobre as coisas e lutam por aquilo que 

acreditam. 

Ao contrário do grupo anterior (garotas), em que o autoconhecimento – objetivo 

primordial de todas elas que se encontram em uma fase de transição e formação de caráter – 

era obtido através de responsabilidades, neste grupo de jovens elas já possuem 

responsabilidades, já trabalham ou possuem papel fixo em sua comunidade. Elas adquirem 

conhecimento próprio e completude através da luta pelo que acreditam. Muitas vezes, elas se 

sacrificam em prol de um objetivo maior e o bem de suas comunidades. 

As adultas, quarta fase, são independentes, possuem plena consciência das coisas e 

não precisam de auxílio, se mantém sozinhas e tomam suas próprias decisões, mesmo sendo 

aconselhadas a fazer o contrário. Também possuem um senso de viver em comunidade e 

plena consciência do papel que exercem nela. Porém é necessário frisar que cada uma das 

personagens possuem objetivos diferentes e agem de modo diverso uma das outras; devido a 

este fato, algumas delas podem ser vistas como antagonistas. 

																																																								
111  [...] la inocência de esta edad, la pureza de sus sentimentos, así como su innata conexión con la naturaleza y el ámbito de 

lo fantástico mágico. 
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A quinta fase, das mães, concentra uma grande quantidade de exemplos que podem 

ser subdivididos em inúmeras categorias. Percebemos que boa parte das mães são ausentes, 

porém não deixam de ser cuidadosas; como exemplo, temos Kokiri, mãe da bruxinha Kiki, e 

Yasuko, mãe das duas meninas Satsuki e Mei, do filme Meu Amigo Totoro. Também existem 

as mães que são presentes, dedicadas, preocupadas e que possuem uma ligação com seu 

filhos; como exemplo, podemos citar: Lisa, a mãe de Sōsuke, o garoto do filme Ponyo: Uma 

Amizade que Veio do Mar. Em contrapartida, Miyazaki representa mães que possuem uma 

relação um pouco distanciada de suas crias, como, por exemplo, Ogino, a mãe de Chihiro, e 

Honey Hatter, mãe de Sophie. Mães que são deusas, como a deusa lobo da floresta, Moro, que 

é mãe adotiva de San, da película Princesa Mononoke (1997), e Granmamare, a mãe de 

Ponyo, do filme Ponyo: Uma Amizade que Veio do Mar (2006). E, por último, também retrata 

mães anciãs. Neste grupo se enquadram Yubaba, dona da casa de banho do filme A Viagem de 

Chihiro (2001), e Ma Dola, líder de uma gangue pirata aérea junto com seus filhos, no filme 

O Castelo no Céu (1989). 

A sexta fase, representada pelas idosas; assim como as mães, estão em grande 

quantidade nas obras e também podem ser subdivididas em várias categorias. A característica 

principal que une as personagens desse grupo, além de suas fisicalidades, é a sabedoria. 

Entretanto, faz-se necessário frisar que esta qualidade pode ser inferida nas mais diversas 

áreas. Cada personagem possui um saber diferente. Seria impossível e reducionista agrupá-las 

em um modelo exemplar de “senhora idosa”, pois sua estética é híbrida e suas personagens 

são complexas. 

Por exemplo, as personagens Yubaba e Zeniba, do filme A Viagem de Chihiro (2001), 

Bruxa Pântano, do filme O castelo animado (2004); são idosas que possuem poderes mágicos, 

vestem-se de cores escuras e possuem aparência de bruxa. Em contraponto a esse tipo de 

idosas, temos as personagens Hii-Sama, do filme Princesa Mononoke (1997), e Obaba, da 

película Nausicaä do Vale do Vento (1984). Essas, são embasadas na própria cultura 

japonesa; elas representam o papel de sábias em pequenas comunidades orais. Ao contrário 

das personagens desse primeiro exemplo – que possuem a magia como algo inato e poderoso 

–, elas, por sua vez, dependem da força da natureza e de sua própria vivência, que carregou 

traços culturais de seu povo durante anos, para obter uma visão clara do futuro.  

Um outro exemplo, que destoa dos outros dois anteriores, seria o da personagem Ma 

Dola, do filme O Castelo no Céu (1986). Ela é uma exceção, pois, apesar de sua sabedoria e 

vasta experiência no seu trabalho, e de uma forma geral em todos os âmbitos da vida, 

fornecida por suas vivências acumuladas, colocando-a no mesmo patamar das outras 
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personagens idosas de Miyazaki, ela também possui força física; é uma lutadora decente, 

apesar de sua idade. Já a personagem Sophie, do filme O Castelo Animado (2004), é uma 

protagonista que percebe o contraste e as mudanças – jovem e idosa – da forma mais drástica, 

já que fora condenada por uma bruxa a ser velha, até que encontre uma maneira de quebrar o 

feitiço.  

A diferença entre os tipos de personalidades dentro de uma mesma fase, 

principalmente da fase adulta em diante, faz-nos pensar nos vários tipos de identidade e 

construção de sujeito que o diretor aborda. Nesse contexto, podemos inferir que se equiparam 

as construções dos sujeitos contemporâneos e as mudanças que sofreram com o passar do 

tempo. 

Miyazaki comenta com os seus funcionários, no documentário Estúdio Ghibli: Reino 

de Sonhos e Loucura (2013), quando produzia o filme Vidas ao Vento, que eles deveriam 

retratar Naoko como uma mulher contemporânea, dando importância às questões referentes 

aos egos, que, com a diminuição da submissão das mulheres japonesas e com outras 

mudanças sociais que resultaram no hibridismo cultural, tornaram-se complexos e 

contrastantes. Ademais, o autor acrescenta aos trabalhadores que deveriam sempre observar 

as transformações dos gestos, símbolos e outros: 

O comportamento mudou ao longo do tempo. Até mesmo o ato de se curvar. 
Após se curvar, naquela época não deveria voltar às costas até o fim. Sobre 
agradecer – Arigato gosaimasu –, não ficamos mais com as costas eretas, 
hoje em dia ainda permanece um pouco curvada, o que seria algo 
considerado rude ou arrogante naquele tempo. (ESTÚDIO, 2013). 

A respeito dessas mudanças descritas pelo diretor, Stuart Hall (2006) propõe olharmos 

para a identidade cultural pós-moderna, de uma maneira divergente da forma na qual eram 

estruturadas no passado. A globalização proporcionada pelo avanço tecnológico permitiu 

ampliar a velocidade e a quantidade de contato entre nações e culturas diversas. A identidade 

antes embasada em traços locais e pelo convívio de grupos sociais locais agora sofre 

influência das culturas de outros países estrangeiros. 

A matriz cultural se torna híbrida, resultante da fusão e o intercâmbio entre nações. A 

identidade agora é formulada através de diversas significações, às vezes até contraditórias: 

como, por exemplo, Lady Eboshi, que porta quimono e outras vestimentas do período 

Muromachi, mas possui comportamento à frente do seu tempo, ou mesmo comparado à 

cultura ocidental. 

Em um mundo onde as fronteiras foram dissolvidas, o autor comenta sobre as 

mudanças ocasionadas no campo identitário: “outro efeito desse processo foi o de ter 
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provocado um alargamento do campo das identidades e uma proliferação de novas posições 

de identidade, juntamente com um aumento de polarização entre elas” (HALL, 2006, p. 84). 

Além disso, a globalização permitiu que as identidades locais se fortalecessem, ao mesmo 

tempo que houve criação de novas.  

Segundo o autor, “o fortalecimento de identidades locais pode ser visto na forte reação 

defensiva daqueles membros dos grupos étnicos dominantes que se sentem ameaçados pela 

presença de outras culturas” (HALL, 2006, p. 85). O que explicaria o caso do mercado 

cultural japonês ainda ser voltado para o próprio país ou apenas para a Ásia, como visto no 

segundo capítulo, e a enorme quantidade de referências japonesas contidas nas obras de 

Hayao Miyazaki. 

Observando o quadro em sua totalidade, percebemos que, de aparência física, todas 

são esbeltas, magras com o corpo reto, sem muito seios e quadris. Além disso, a maioria dos 

cabelos são lisos e os olhos são da cor castanha. Essa aparência física nos remete às mulheres 

asiáticas. Entretanto, devemos ressaltar que o diretor, concomitantemente com características 

nipônicas fortemente representadas na aparência física da maioria das personagens analisadas, 

representa também algumas ressalvas; é o caso, por exemplo, de Fio, protagonista do filme 

Porco Rosso, que é americana, possui cabelos ruivos e traja roupas diferentes. Além disso, as 

bruxas, como Yubaba e Bruxa do Pântano, são representadas através de formas arredondadas, 

com busto e barriga de grandes proporções e feitas de formas caricaturais. 

Mas não apenas a aparência física diz respeito ao hibridismo cultural; o jeito em que 

as personagens são e agem também – como já visto um pouco anteriormente através da 

personagem Kiki. Demonstrando que o hibridismo está distribuído na composição das 

personagens como um todo.  

Por esse ângulo, Hall (2006, p. 87) afirma que “[...] a identidade e a diferença estão 

inextrincavelmente articuladas”; identidades diferentes estão entrelaçadas e uma não anula a 

outra, convivem em um mesmo ambiente, assim como no continuum semiótico proposto por 

Lotman. Nesse sentido, podemos afirmar que diversos aspectos podem coexistir em uma 

mesma identidade. A personagem Lisa, por exemplo, é uma mulher adulta, mãe e ao mesmo 

tempo, em algumas cenas, possui comportamento impulsivo e age como uma criança. Um 

traço de sua personalidade não anula o outro; eles coabitam no interior do sujeito. Esse 

simples fato demonstra que as estruturas que dividem o quadro não devem ser tomadas como 

rígidas, pois nada impede que garotas ajam como adultas, como no caso de Chihiro, Kiki, no 

decorrer da trama ou idosas ajam como criança, no caso da Bruxa do Pântano e até mesmo 

Yubaba, quando se trata de cuidar de seu filho. Essas mesclas e nuances que ocorrem na 
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concepção de suas personagens refletem o comportamento das identidades formadas na 

contemporaneidade. 

Essas características que igualam as personagens aos seres reais do mundo sensível 

informam que o diretor Miyazaki preza a construção de suas representações femininas como 

personagens redondas. A autora Cândida Gancho (2004) nos explica em seu livro Como 

analisar narrativas, a partir dos estudos do romancista britânico Edward M Foster112, que 

existem dois tipos de personagens: os redondos e os planos.   

Os planos “são personagens caracterizados com um número pequeno de atributos que 

os identifica facilmente perante o leitor; de um modo geral são personagens pouco 

complexos” (GANCHO, 2004, p. 12). Como exemplo nos filmes de Miyazaki, podemos citar 

Hii-Sama e as prostitutas no filme Princesa Mononoke (1997).  

Já, as personagens redondas ou esféricas são representações fictícias em um enredo 

narrativo que não podem ser esgotadas em traços caracterizantes. São imprevisíveis e, no 

decorrer da trama, podem demonstrar lados que não sejam próprios de sua personalidade. 

Essas personagens, conforme a autora, são desenvolvidas em torno de diversos aspectos, tais 

como: físicos – que se referem à voz, corpo, gestos, roupas; psicológicos – referentes à 

personalidade e estado de espírito; sociais – convívio em sociedade, seu papel social e 

profissão; ideológicos – políticas, religiões, filosofia de vida; e por último se encontram os 

morais – implicam julgamento, se suas atitudes são boas ou más, observa-se também caráter e 

honestidade. 

Essa gama de significação é articulada para a compilação de uma identidade fictícia 

única. Desta maneira, o design das personagens de forma redonda é o que faz com que elas se 

equivalham a mulheres reais e consigam romper com inúmeras concepções, situações e 

aspectos referentes à vida em sociedade. As formas híbridas confluem em uma estrutura 

ímpar que, dependendo da maneira como agem, transmitem uma significação que pode ir a 

favor ou contra traços culturais, sociais e políticos. O hibridismo permite com que estruturas 

rígidas e tradicionais sejam abaladas.  

No próximo capítulo, um exemplo de cada fase será abordado, descrevendo como a 

maneira híbrida de suas composições subvertem questões relacionadas ao histórico de 

submissão da mulher japonesa. 

  

																																																								
112  Forster, em 1927, em Aspects of the novel, “[...] imortalizou-se pela sua classificação de personagens em flat – plana, 

tipificada, sem profundidade psicológica – e round – redonda, complexa, multidimensional” (BRAITH, 1985, p. 40).   
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4 A MEMÓRIA E O CARÁTER TRANSGRESSOR DAS MULHERES DE 

MIYAZAKI  

 

A memória, onde cresce a história, que por sua vez a 
alimenta, procura salvar o passado para servir o presente 
e o futuro. Devemos trabalhar de forma a que a memória 
coletiva sirva para a libertação e não para a servidão dos 
homens. (Jacques Le Goff). 

 
Após havermos explorado aspectos referentes à estética que compõe a obra do diretor, 

principalmente no que se refere às suas personagens femininas, pretendemos, com este 

capítulo, entender a memória do que é ser mulher japonesa, constituída e concretizada com o 

passar do tempo, e discorrer sobre como as representações femininas de Miyazaki quebram 

essa concepção. Para tal, utilizaremos aqui alguns fatos históricos que envolveram e 

consolidaram a noção do que é ser mulher japonesa, assim como expressões artísticas, trechos 

que descreviam e imaginavam a mulher em contos literários e também alguns produtos 

midiáticos e suas estéticas, frutos de um Japão moderno. Nós nos valeremos de alguns dados 

e pesquisas que retratam e solidificam a mudança do comportamento feminino japonês com o 

passar do tempo.  

As personagens utilizadas para que o traço comparativo seja feito totalizam um 

número de seis personagens que foram retiradas do corpus descrito anteriormente: Lisa, de 

Ponyo: Uma Amizade que Veio do Mar (2006), Lady Eboshi, do filme Princesa Mononoke 

(1997), Fio, da película Porco Rosso: O Último Herói Romântico (1992), Kiki, de O Serviço 

de Entregas da Kiki (1989), Ponyo, de Ponyo: Uma Amizade que Veio do Mar (2006) e 

Yubaba, de A Viagem de Chihiro (2001). 

É importante frisar que cada personagem se encontra em um enredo diferente e que 

possuem personalidades diferentes. Apesar das mesmas disporem de semelhanças em relação 

às personagens que se encontram na mesma fase – como visto anteriormente –, elas não 

rompem com o mesmo tipo de submissão. Esses casos escolhidos são isolados, cada 

personagem deve ser percebida e avaliada de maneira diferente, de acordo com a forma em 

que foram compiladas e conforme a narrativa na qual estão inseridas. Foram escolhidas 

apenas seis, uma referente a cada fase proposta, com o intuito de demonstrar o caráter 

transgressor das representações de personagens femininas do diretor Hayao Miyazaki que se 

encontram nos mais distintos estágios da vida. 
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4.1 HISTÓRIA E MEMÓRIA 

 

Para entendermos como é construída a história ao longo do tempo e como os fatos são 

recordados, é necessário primeiramente conhecermos a memória. Segundo Jacques Le Goff 

(1990), historiador francês, a memória é considerada uma peça-chave para acessar a 

historicidade de um povo, pois ela é uma ferramenta que armazena o passado e auxilia a 

moldar o presente e o futuro. Para ele, “a memória é um elemento essencial do que se 

costuma chamar identidade, individual ou coletiva, cuja busca é uma das atividades 

fundamentais dos indivíduos e das sociedades de hoje, na febre e na angústia” (LE GOFF, 

1990, p. 476, grifo do autor) 

A primeira forma de identificar traços consolidados de um povo, é mediante a 

memória coletiva, recordada por meios orais, antes de existir a escrita. Nas sociedades orais a 

memória serve para transmitir e rememorar conhecimentos práticos, técnicos e de saber 

profissional.  

Segundo Halbwachs (1990), as memórias coletivas são reminiscências do passado em 

grupo, constantemente retomadas no presente e devem ser estudadas em sua totalidade, ou 

seja, tendo em mente que as lembranças dos mais variados tipos de indivíduos servem para 

recordar um evento e compor a memória de um povo.  

Desta forma, vemos que, assim como Lotman, semioticista visto no capítulo anterior 

que propõe observarmos os signos em sua totalidade, isto é, em diálogo com outros signos, 

formando novos textos, o pensador francês também acredita que a memória não deve ser 

tomada isoladamente. As lembranças são construídas mediante convívio social e a percepção 

e memórias alheias auxiliam na recomposição dos acontecimentos recorridos em um tempo 

anterior.   

Para disseminar e conservar conhecimentos e fatos, os povos sem escrita 

disponibilizavam cargos sociais com especialistas da memória para realizar tal tarefa: 

guardiões das normas e códigos reais, historiadores da corte, chefes de família idosos, 

sacerdotes. Para exemplificar tais posições sociais, podemos citar os filmes Nausicaä do Vale 

do Vento (1984) e Princesa Mononoke (1997) nos quais a fonte de sabedoria é depositada nas 

mãos de duas mulheres idosas, respectivamente Obaba e Hii-sama. A experiência e o 

repertório dessas mulheres serviam para solucionar problemas em relação ao presente e 

perspectivas futuras, recorrendo sempre aos episódios ocorridos no passado. Além disso, 

auxiliavam na transmissão das tradições e rituais culturais de seus povoados. Neste contexto, 

podemos dizer que “[...]‘o produto de uma rememoração exata’ aparece nestas sociedades 
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como ‘menos útil, menos apreciável que o fruto de uma evocação inexata’” (LE GOFF, 1990, 

p. 429-430). Entendemos, assim, que o povo possui importância na criação da história. A 

memória coletiva funciona como se fosse uma reconstrução generativa e independente da 

fidelidade dos acontecimentos ocorridos. 

O papel dessas mulheres era crucial não só para conservar os aspectos que definiam 

seu povo, mas para auxiliar nas decisões futuras e no percurso da civilização. Entretanto, nem 

todas as sociedades e nem todas as mulheres possuíam ou possuem um papel primordial em 

sua comunidade ou país, sem estar subordinada aos homens. 

Conforme os estudos de Guacira Lopes Louro, pesquisadora da temática gêneros, a 

vida em conjunto compreende um conjunto de normas e acordos determinados por um 

consenso sem fundamentos lógicos que designam direitos, deveres e ações de cada indivíduo 

– estes são denominados papéis sociais. Em outras palavras, podemos dizer que é o que a 

própria sociedade espera sobre como as pessoas devem ser e agir. A esse respeito, a 

pesquisadora de gêneros nos explica que “Papéis seriam, basicamente, padrões ou regras 

arbitrárias que uma sociedade estabelece para seus membros e que definem seus 

comportamentos, suas roupas, seus modos de se relacionar ou de se portar” (LOURO, 1997, 

p. 24). Cada indivíduo deve assimilar seu papel, reconhecendo seus supostos comportamentos 

apropriados e também aqueles que escapam da norma. Desta forma, compreendemos que, 

mediante interações sociais, homens e mulheres devem responder a tais expectativas, 

comportando-se de maneira esperada; na maioria das sociedades, tais comportamentos são 

determinados de forma desigual em relação aos gêneros. 

Através desses papéis sociais, a nação japonesa imputou uma memória de submissão 

feminina ao longo do tempo, utilizando da anamnese como um objeto de poder. 

Mas a memória coletiva é não somente uma conquista, é também um 
instrumento e um objeto de poder. São as sociedades cuja memória social é, 
sobretudo, oral ou que estão em vias de constituir uma memória coletiva 
escrita que melhor permitem compreender esta luta pela dominação da 
recordação e da tradição, esta manifestação da memória. (LE GOFF, 1990, 
p. 476). 

Conforme os estudos de Mikiso Hane (1988), historiador americano descendente de 

japoneses, a sociedade nipônica é conhecida pelo seu histórico de desigualdade de gênero, em 

que séculos de domínio feudal pela classe guerreira fixou o papel da mulher em um círculo 

familiar de molde rígido, enquanto os homens gozavam do poder de decisão e de liberdade. 

Nesse contexto, o autor nos ilustra o lugar da mulher sobre o regime patriarcal no país: 

Sob o forte sistema patriarcal que prevaleceu no Japão pré-guerra, as 
mulheres eram geralmente consideradas seres inferiores, e de acordo com a 
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lei, esposas eram tratadas como menores. Filhas praticamente não poderiam 
dizer nada a respeito de com quem elas iriam se casar e não tinham nenhum 
direito legal à propriedade da família; seus interesses foram totalmente 
subordinados aos dos homens.113 (HANE, 1982, p. 79, tradução nossa). 

 Por outro lado, devemos destacar que demasiada desigualdade entre os gêneros, no 

que tange aos papéis sociais e ao patriarcalismo, não está presente no país desde sua origem. 

De acordo com os estudos de Mikiso Hane (1988), nos primórdios da história japonesa, o 

trono imperial era frequentemente ocupado por mulheres. Ainda em consonância com o autor, 

o livro chinês escrito no terceiro século d.C. sobre a história de Wei confirma que o Japão no 

segundo século d.C. era governado por uma rainha, conhecida como Himeko ou Pimiku. 

Além disso, constava no livro que o sistema familiar era matriarcal, podendo ser observado 

por diversas ações, como, por exemplo, “[...] o marido ia viver com a família da esposa, e 

seus filhos permaneciam com a mãe” (HANE, 1988, p. 4). 

Entretanto, com o passar do tempo, a história foi mudando de rumo e, no período 

Heian (794-1185), as mulheres já eram evidentemente consideradas inferiores aos homens. O 

historiador nos explica que, em parte, essas mudanças ocorreram devido ao fato da chegada 

das influências budistas e a filosofia confucionista provenientes da China no país. “O 

confucionismo chinês ensinou a doutrina de uma ordem social hierárquica, a distinção 

‘superiores’ e ‘inferiores’ entre pessoas, homens e mulheres, idosos e pessoas mais jovens.”114 

(HANE, 1988, p. 4, tradução nossa). Já o budismo pregava que a salvação não estava ao 

alcance das mulheres até o período Kamakura (1185-1333), quando o crescimento de seitas 

populares budistas considerava possível a salvação para ambos os sexos. 

Com a ascendência da classe samurai, a luta por terra e poder se intensificava; desta 

forma, a condição física e as habilidades marciais passaram a ser mais valorizadas que 

qualquer outra qualidade. Nessas condições, o lugar da mulher foi se deslocando para um 

plano secundário, principalmente a partir do período Tokugawa (1603-1867), também 

conhecido como Edo, no qual foi instaurado um regime ditatorial, onde as antigas leis foram 

suplantadas por um rígido sistema hierárquico.  

A partir de então, a sociedade japonesa consolidou, através da memória que passou a 

ser escrita, com a chegada do budismo e o alfabeto chinês, o papel da mulher ligado ao 

círculo familiar, arquivando, agora, através de leis e códigos, a submissão aos seus maridos e 

superiores.  

																																																								
113  Under the Strong patriarchal system that prevailed in prewar Japan, women were generally deemed to be inferior beings, 

and according to law, wives were treated like minors. Daughters had virtually no say about whom they were to marry and 
no legal claim to the Family property; their interests were entirely subordinated to those of the men. 

114  Confucian China taught the doctrine of a hierarchical social order, distinguishing between “superior” and “inferior” 
persons, men and women, Elder and younger persons. 
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A respeito do regime imposto nessa época, Mikiso Hane (1988, p. 5, tradução nossa) 

explica que, na classe dos samurais, “O chefe da família tinha autoridade absoluta, incluindo 

o poder de vida e morte sobre os membros da família”115. Além disso, no que tange à esfera 

das relações sexuais, o homem poderia ser promíscuo da forma que quisesse, entretanto, se a 

mulher praticasse qualquer ato de infidelidade, ela poderia ser executada por seu próprio 

marido. O autor ressalta, ainda, que, se uma mulher estivesse sozinha com outro homem que 

não seu marido, ela nunca deveria atrever-se a erguer sua cabeça e olhá-lo nos olhos. A 

mulher deveria servir seu marido e idolatrá-lo, obedecendo a ele, igualando-o a um lorde. É 

importante ressaltar que tais regras não eram seguidas completamente à risca, porém, 

serviram de modelo para guiar o pensamento e o comportamento da mulher que, mesmo 

depois do fim da era Tokugara, persistiram até a virada do século XX. 

A memória social, a partir da escrita, é capaz de organizar fatos, escolhê-los, 

categorizá-los, hierarquizá-los, deixando de lado parte de outras memórias. Podemos 

compreender assim que a seletividade é uma ferramenta essencial para entender-se a 

formulação da história escrita de um povo. 

Mas a história universal assim entendida é somente ainda uma justaposição 
de histórias parciais que abrangem apenas a vida de alguns grupos. Se o 
tempo único assim reconstruído se estende sobre espaços mais amplos, 
abrange somente uma parte restrita da humanidade que povoa essa 
superfície: a massa da população que não penetra esses círculos limitados e 
que ocupa as mesmas regiões, teve todavia, ela também, sua história. 
(HALBWACHS, 1990, p. 106). 

De certa forma, o autor compreende que há um afastamento da memória “total” 

quando a memória se materializa em história, podendo se tornar um objeto de poder, conflito 

e disputas, pois a história sintetiza os fatos julgados relevantes, deixando uma parcela de fora.  

A história que quiser tratar dos detalhes dos fatos, torna-se erudita e a 
erudição é condição de apenas uma minoria. Se ela se limita, ao contrário, a 
conservar a imagem do passado que possa ainda ter seu lugar na memória 
coletiva de hoje, ela apenas retém dela aquilo que ainda interessa às nossas 
sociedades, isto é, em resumo, bem pouca coisa. (HALBWACHS, 1990, p. 
80). 

Esse posicionamento que utiliza a memória como ferramenta de poder, inferindo uma 

“verdade”, uma “história oficial” de um povo, na verdade é parcial, limitado e pode gerar 

efeitos colaterais, por parte de uma minoria esquecida. No caso das mulheres japonesas, isso 

ocorreu na década de 1990, como veremos a seguir. 

 

																																																								
115  The head of the Family had absolutely authority, including the power of life and death over Family members. 
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4.2 ENTRE FOLHAS E ESTRELAS CAEM AS AMARRAS DO KIMONO: A 

INFLUÊNCIA DO CINEMA OCIDENTAL E DA MÍDIA IMPRESSA NAS 

MUDANÇAS DO COMPORTAMENTO DAS MULHERES JAPONESAS 

 

O quadro do comportamento das mulheres começou a mudar somente a partir de 

1910, quando a semente das transformações veio com as jovens intelectuais, as Bluestocking 

girls, que se intitulavam new woman. De acordo com Barbara Sato (2003), essas mulheres 

liam, escreviam e meditavam além de quebrar os tabus, frequentando locais que antes eram 

somente permitidos aos homens. Elas bebiam em público, interrompendo o suposto 

comportamento apropriado para a mulher tradicional. 

As condições que prepararam o palco para as modern girls as auto-
motivadas donas de casa de classe média, e as mulheres profissionais de 
trabalho na década de 1920 tinham, na verdade, sido germinadas no Japão na 
década de 1910. Foi nessa época que a famosa “new woman” (atarashii 
onna), uma mulher que transgredira as fronteiras sociais e que questionou 
sua dependência perante aos homens, começou a representar uma ameaça 
para as relações de gênero. Contemporaneamente com sua vinda, surgiu a 
primeira intimação do consumismo.116 (SATO, 2003, p. 13, tradução nossa). 

Apesar dessas mudanças iniciais, elas só passaram a ter visibilidade em 1920, com o 

surgimento das modern girls. Conforme os estudos de Christine Greiner (2015), a era que 

demarcou essa ruptura com a tradição e pôde ser observada num âmbito geral da nação – a 

Meiji (1868-1912) – foi marcada pela abertura ao Ocidente e suas novidades. Nesse período, 

ocorreu a chegada do cinema no Japão, que resultou em grande admiração por parte das 

mulheres. As garotas se viram fascinadas pelos costumes populares americanos. Segundo 

Sato (2003), as estrelas americanas esbanjavam brilho e energia, sem preocupação nenhuma 

com as tradições. O jeito livre e fácil dos americanos de levar a vida nas telas trouxe um 

crescimento significativo na frequência feminina nas salas de cinema durante o período de 

1912 a 1929. Ainda conforme a autora, era estimado que mais de um milhão de pessoas 

frequentassem o cinema por mês. 

Inspiradas nas atrizes e moda estrangeira, de acordo com Greiner (2015), as mogas – 

diminutivo para modern girls –, usavam maquiagem pesada, cabelos curtos e vestidos 

flamboyant que deixavam as pernas à mostra. Frequentavam espaços urbanos, iam a peças de 

teatro, cinemas, buscando formas de entreter-se. Consumidoras vorazes, procuravam se vestir 

conforme as últimas tendências, deixando de lado qualquer vestimenta que pudesse esconder 

																																																								
116 The conditions that set the stage for the modern girl, the self-motivates middle-class housewife, and the professional 

workingwoman in the 1920 had in fact germinated in Japan in the 1910s. It was at this time that the notorious “new 
woman” (atarashii onna), a woman who transgressed social boundaries and questioned her dependence on men, started to 
pose a threat to gender relations. Contemporaneous with her coming were the first intimation of consumerism.  
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partes de seu corpo. Seu porte passava um ar de autoindulgência e ruptura com os laços 

morais. 

[…] a exposição das mulheres às commodities para uso pessoal doméstico 
provavelmente incitou e brincou com as ansiedades das mesmas, é muito 
provável também que simultaneamente a esperança/oportunidade foram 
oferecidas como forma satisfatória de liberação do desejo por bens materiais, 
que anteriormente já haviam sido reprimidos. 117  (SATO, 2003, p. 16, 
tradução nossa). 

O desejo de adquirir uma mercadoria, ou consumir, permitiu que as mulheres 

pudessem, de certa forma, ter uma voz, garantindo a liberdade e independência para 

escolherem seus produtos e frequentar ambientes urbanos, saindo da esfera doméstica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
117 […] the exposure of women to commodities for personal and household use probably incited and played on their 

anxieties, it also very likely offered simultaneously the hope/opportunity for a satisfactory form of release from the desire 
for material goods, which had previously been largely repressed.  

Figura 37: Tipsy por 
Kobayakawa Kiyoshi 
	

Figura 38: Capa da revista 
Shufu no Tomo, 1930	

Figura 39: Mogas, 1928, 
por Kagayama Kyoyo 
	

Fonte:http://www.jaodb.com/db/
ItemDetail.asp?item=42129&vars
cholar=&varlanguage=E 
	

Fonte:http://purplehachidori.tumbl
r.com/post/114847087519/taishou
-kun-shufu-no-tomo-
%E4%B8%BB%E5%A9%A6%E3%
81%AE%E5%8F%8B-friend-of-the 
	

Fonte:http://www.swanfieldboutique.co.uk/
blog/wp-content/uploads/2012/10/photo-4-
1-e1350217311693-768x1024.jpg 
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O surgimento dessa nova mulher de hábitos transgressores passou a estampar a capa 

de jornais, revistas e propagandas da época, porém elas eram midiatizadas como um produto 

da modernização. A falta de crença ou qualquer forma de ativismo ou movimento em grupo 

que reivindicassem algo as fizeram ser retratadas como meras consumistas e pouco 

intelectuais. Nos noticiários, eram exaltadas somente características como a futilidade, 

liberalismo sexual exacerbado, seu estilo ocidental de se vestir e se portar, retirando assim as 

forças das mutações no que tange à visão das mulheres sobre si mesmas. 

A insistência em definir a garota moderna como promíscua, liberal e 
apolítica, de certa forma camuflava as questões mais importantes que 
despontavam naquele momento. A mudança mais significativa é que elas 
haviam sido resgatadas do seus mundos flutuantes e dos seus estados 
despolitizados para se tornarem trabalhadoras e, não raramente, militantes. 
(GREINER, 2015, p. 99). 

Nesse contexto, Michael Pollak, sociólogo e historiador francês, argumenta sobre o 

caráter seletivo e de disputa em relação ao arquivamento dos fatos sociais. O autor inicia seu 

texto Memória, Esquecimento, Silêncio com uma crítica aos pensamentos de Maurice 

Halbwachs, elucidando-nos que, apesar de ser pioneiro na concepção da memória como esfera 

coletiva, sua abordagem possuía no entanto um caráter potencialmente problemático ao 

acentuar majoritariamente funções positivas de uma memória comum, deixando de lado seus 

aspectos coercivos.  

Assim também Halbwachs, longe de ver nessa memória coletiva uma 
imposição, uma forma específica de dominação ou violência simbólica, 
acentua as funções positivas desempenhadas pela memória comum, a saber, 
de reforçar a coesão social, não pela coerção, mas pela adesão afetiva ao 
grupo, donde o termo que utiliza, de “comunidade afetiva” (POLLAK, 1989, 
p. 3). 

Pollak (1989) acrescenta que a memória, como abordada em Halbwachs, possui um 

caráter seletivo e, por ser concebida em grupo, envolve um processo de negociação onde há a 

conciliação entre memórias individuais e memória coletiva. Entretanto, Pollak (1989) atenta 

para como os fatos sociais se solidificam e se tornam estáveis, observando como e quais 

atores intervêm na constituição e na formalização das memórias. 

Os fatos históricos que compõem a memória e os discursos “oficiais” de uma nação 

constantemente excluem elementos considerados negativos para a imagem de uma sociedade. 

A memória dominante suprime a memória de uma considerada minoria, silenciando suas 

lembranças e movimentos, como Pollak (1989, p. 12) ilustra: 

Compreende-se por que certas vítimas da máquina de repressão do Estado-
SS – os criminosos, as prostitutas, os "associais", os vagabundos, os ciganos 
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e os homossexuais – tenham sido conscienciosamente evitadas na maioria 
das “memórias enquadradas” e não tenham praticamente tido voz na 
historiografia. 

A memória utilizada como ferramenta de poder vale-se dos meios de arquivamento de 

acordo com o interesse do Estado para transformar a memória das minorias em proibidas e 

clandestinas, enquadrando somente aspectos considerados convenientes:  

O trabalho de enquadramento da memória se alimenta do material fornecido 
pela história. Esse material pode sem dúvida ser interpretado e combinado a 
um sem-número de referências associadas; guiado pela preocupação não 
apenas de manter as fronteiras sociais, mas também de modificá-las, esse 
trabalho reinterpreta incessantemente o passado em função dos combates do 
presente e do futuro. (POLLAK, 1989, p. 9-10). 

O trabalho de silenciamento encontra-se na constante supressão da voz dessas 

minorias, já que, conforme Pollak (1989, p. 6), “[...] o silêncio tem razões bastante 

complexas. Para poder relatar seus sofrimentos, uma pessoa precisa antes de mais nada 

encontrar uma escuta”.  

Podemos perceber, no caso das modern girls japonesas, novamente a memória escrita 

sendo utilizada como objeto de poder. Os jornais e revistas suprimiram o potencial de mudanças 

que as mogas proporcionaram, ao arquivar textos que legitimavam o papel submisso, exaltando 

aspectos tradicionais em relação ao comportamento e posição das mulheres. 

Segundo Le Goff (1990, p. 475), 

A memória coletiva faz parte das grandes questões das sociedades 
desenvolvidas e das sociedades em vias de desenvolvimento, das classes 
dominantes e das classes dominadas, lutando todas pelo poder ou pela vida, 
pela sobrevivência e pela promoção.  

A este respeito, Guacira Lopes Louro (1997) afirma que o poder é exercido pelos 

sujeitos da sociedade e funciona de várias formas e nas mais variadas direções, como um 

sistema capilar que mantém em vigor os acordos e normas sociais. A autora utiliza dos 

estudos do filósofo Michel Foucault para discorrer que o poder deve ser percebido como uma 

estratégia e não como um privilégio que alguém concede ou possui.   

Nesse contexto, o poder funciona como estratégia à medida que pode inferir, através 

de censuras e repressão, além da instituição de práticas, o modo de ser, de agir, condutas e 

posturas apropriadas para uma classe ou grupo de pessoas que não o detém. Desta forma, está 

implícito que, para existir o poder, também há sempre um potencial de revolta, de luta e 

resistência para os oprimidos.  

Em relação ao histórico de submissão do gênero feminino, Foucault (1984, p. 234, 

grifo do autor) exemplifica a visão da sociedade perante essa minoria específica, as mulheres: 

Durante muito tempo se tentou fixar as mulheres à sua sexualidade. "Vocês 
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são apenas o seu sexo", dizia-se a elas há séculos. E este sexo, 
acrescentaram os médicos, é frágil, quase sempre doente e sempre indutor de 
doença. "Vocês são a doença do homem". E este movimento muito antigo se 
acelerou no século XVIII, chegando à patologização da mulher: o corpo da 
mulher torna-se objeto médico por excelência. 

Ainda segundo os pensamentos do filósofo francês, os contratos sociais permanecem 

em constantes negociações, mudanças, aceites e recusas. Entendemos assim o caráter ativo do 

poder que não é concreto nem estável: “o poder não apenas nega, impede, coíbe, mas também 

‘faz’, produz, incita” (LOURO, 1997, p. 40). 

Compreendemos, enfim, que a mídia impressa da época utilizou-se da memória e 

aparatos que arquivam para confirmar que a conduta correta que as mulheres deveriam seguir 

era a própria filosofia de mulher esposa e dona de casa, a própria verdade, categorizando as 

mogas como algo “outro”, oposto, o não correto; porém, a partir delas é que a situação das 

mulheres pode obter algum tipo visibilidade e esperança. 

“A ‘verdade’ está circularmente ligada a sistemas de poder, que a produzem e apoiam, e a 

efeitos de poder que ela induz e que a reproduzem. ‘Regime’ da verdade.” (FOUCAULT, 1984, 

p. 11). Em outras palavras, a verdade e o padrão correto auxiliam na manutenção de uma estrutura 

detentora do poder. As mídias, a história, as memórias e os discursos são ferramentas que 

disseminam a verdade e a ideologia produzida por estruturas e instituições detentoras de poder.  

Desta forma, inferimos que o que fez da modern girl um símbolo poderoso não foi ela 

representar uma pequena porcentagem das mulheres reais, mas sim de representar e tornar visível 

fatos antes suprimidos, demonstrando as possibilidades do que as mulheres no geral poderiam se 

tornar. A ruptura radical com as normas convencionais ofereceu a oportunidade das mulheres terem 

um estilo de vida que antes presumiam ser impossível de transcender. (SATO, 2003). 

Ainda de acordo com Sato (2003), o senso de amor próprio e satisfação individual, 

considerando a mulher no mesmo patamar do homem, não foi resultado consciente de um 

esforço intelectual e sim ocorreu espontaneamente no interior de cada mulher. 

Apesar de as mudanças proporcionadas pelas mogas terem sido de proporções 

pequenas, essa foi apenas a faísca para se pensar na posição desprivilegiada na qual as 

japonesas se encontravam no decorrer da história. As nipônicas ainda possuem na atualidade 

certa dificuldade em relação ao pensamento patriarcal da própria sociedade e algumas leis que 

continuam restringindo certas atitudes consideradas impróprias ao sexo feminino. 

Após esse pequeno histórico sobre a construção do papel da mulher no Japão e suas 

mudanças, assim como as relações de poder e memória envolvidas nesse processo no decorrer 
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do tempo, veremos, a seguir, como as personagens desenvolvidas por Hayao Miyazaki 

destoam e rompem com o comportamento esperado de uma mulher japonesa. 

 

4.3 SEIS DELITOS 

 

Retiramos das obras de Miyazaki seis exemplos de representações femininas que 

transgridem, de alguma maneira, acordos tácitos em relação ao papel, ao dever e à memória 

hegemônica referente às mulheres nipônicas. 
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4.3.1 A personagem Lisa e a quebra com o modelo tradicional de mãe 

 

Lisa é a mãe de Sōsuke, um garotinho de 5 anos, no filme Ponyo: Uma Amizade que 

Veio do Mar (2006). A personagem é casada, porém seu marido está quase sempre ausente e 

passa pouco tempo com sua família, deixando-a com a responsabilidade de criar seu filho 

sozinha. Além de cuidar da casa e do filho, a protagonista também trabalha integralmente em 

um asilo, cuidando de idosos. 

O fato de Lisa trabalhar em tempo integral, o que a retiraria de uma esfera doméstica, 

forçando-a a frequentar novos lugares, lugares urbanos, subverte a noção de que, por norma, a 

mulher deveria casar-se e cuidar do lar integralmente. Tal filosofia implantada pelo sistema 

familiar patriarcal fora consolidada na modernização japonesa, mais especificamente na era 

Meiji (1868-1912), como visto anteriormente. De acordo com Barbara Sato (2003), esse 

período tinha como base ideológica a frase “boa esposa e mãe sábia” e possuía um código 

civil que trabalhava em favor do homem, fornecendo proteção limitada para as mulheres em 

arenas sociais e domésticas. Para enfatizar tal espírito que pairava sobre as mulheres nesta 

época, Sato (2003, p. 83, tradução nossa) cita uma frase do historiador e estudioso de 

mulheres William Chafe, afirmando que “o papel de mãe e dona de casa representava o único 

caminho para a realização feminina” 118. 

É necessário ressaltar que as mulheres donas de casa, nessa época, eram consumidoras 

ávidas de revistas e leitura. Segundo Sato (2003), em meados de 1890, todas as famílias 

tinham assinatura de pelo menos um jornal. Entretanto, o conteúdo desses jornais e revistas 

jamais questionavam os papéis diferentes em relação ao gênero, muito menos a legitimação 

do sistema que marginalizava a mulher. As matérias das revistas no período Meiji não tinham 

a intenção de alterar o status quo feminino, mas, pelo contrário, incentivava as garotas e 

jovens a adotar o estilo de vida tradicional.  

A emergência das modern girls fez com que a percepção das mulheres se alterasse em 

relação aos lugares nos quais podiam frequentar e de que maneira deveriam agir. As revistas 

foram, portanto, obrigadas a se repaginarem, se reestruturando, dando voz às leitoras, abrindo 

uma sessão na qual elas mesmas podiam desabafar e escrever sobre suas inseguranças, 

frustrações e conquistas. “Os artigos confessionais escritos por uma variedade de leitoras 

revelou que muitas mulheres estavam começando a exercer uma independência de espírito.”119 

																																																								
118  The role of mother and housewife represented the only path to feminine fulfillment. 
119  The confessional articles written by a variety of women readers revealed that many women were beginning to exercise an 

Independence of spirit. 
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(SATO, 2003, p. 113, tradução nossa). Assim, as novas revistas enalteciam e celebravam 

necessidades de diferentes tipos de mulheres, incentivando-as a virarem produtoras de uma 

cultura urbana emergente. 

Por outro lado, faz-se de extrema importância ressaltar que, apesar das mudanças, 

podemos enfatizar que resquícios deste comportamento ainda perduraram por anos. Conforme 

as pesquisas de Yumi Garcia dos Santos (2008), socióloga e professora adjunta do 

departamento de sociologia e antropologia da Universidade Federal de Minas Gerais 

(UFMG), as mulheres ainda enfrentam dificuldades para sair desta situação de dona de casa 

em tempo integral com obrigação de cuidar das crianças.  

O sistema familiar do período Meiji, apesar de dissolvido, permaneceu em vigor como 

base de entendimento dos japoneses a respeito da família, como memória. As mudanças entre 

as datas 1945 e 1975, no período pós-guerra, continuaram a favorecer as esposas que 

trabalhavam exclusivamente em seus respectivos lares. “Segundo o sistema tributário japonês, 

caso a mulher possua uma renda anual de mais de 1.030.000 ienes (aproximadamente 10.000 

dólares), o casal perderá a isenção de dependente e será retirado o salário família do marido.” 

(SANTOS, 2008, p. 55). Desta forma, o Estado corrobora para que a mulher permaneça ainda 

em ambiente doméstico. Outro exemplo que a autora Yumi dos Santos (2008, p. 55) fornece é:  

No sistema de pensões, com o qual todos os japoneses têm obrigatoriedade 
de contribuir, a dona de casa que possui uma renda inferior a 1.300.000 ienes 
(ou aproximadamente 13.000 dólares) por ano goza de isenção, sem, por 
isso, perder o direito de beneficiar-se da aposentadoria, do seguro de saúde e 
da pensão de viuvez.  

Entendemos, assim, que as leis compelem barreiras entre as mulheres e a 

independência econômica, já que as donas de casa são privilegiadas e em contrapartida a 

mulher trabalhadora deve controlar constantemente seus ganhos para que não extrapolem o 

teto salarial permitido, o que muitas vezes as fazem optar por conseguir um emprego somente 

em período parcial. 

Além disso, podemos constatar, através dos estudos da autora, que enquanto a mulher 

se encontra casada, sua condição financeira aparenta ter melhores condições do que quando a 

mulher se encontra solteira ou separada. Segundo Santos (2008), uma pesquisa realizada pela 

ONG Single Mother’s Forum, feita em 2002, afirma que 65% de 283 mulheres chefes de 

família admitem que sofrem dificuldades financeiras. 

A partir destas pontuações, podemos dizer que o comportamento da personagem Lisa 

incorpora o espírito de mudanças – derivado das new girls e das modern girls – com suas 

atitudes, rompendo com a noção de submissão da mulher japonesa e o mito de que toda 
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mulher é dependente. Por meio dos estudos de Barbara Sato (2003, p. 1, tradução nossa) 

entendemos que  

[...] estereótipos femininos sempre tinham colocado as mulheres dentro de 
um ambiente familiar, salientando a sua brandura e mansidão: eram 
particularmente essas qualidades dóceis e orientadas para a família, que 
vieram a identificá-las como mulheres “japonesas”.120  

Dentre as características de Lisa, não podemos citar como destaque sua doçura, 

gentileza, paciência ou a capacidade de ser mãe tradicional. A personalidade de Lisa é forte. 

Ela é uma mulher que trabalha e cuida de seu filho sozinha, já que o pai é ausente. Sempre 

toma as atitudes que julga ser corretas e que façam o bem para as pessoas. No filme, ela é 

vista assumindo vários riscos, o diretor a retrata como uma mulher muito corajosa chegando 

até a beirar o limite de imprudência. Para ilustrar tais características, podemos descrever dois 

exemplos: o primeiro se dá no meio da trama, quando uma chuva cai incessantemente, e por 

consequência as ondas do mar começam a aumentar de tamanho. Assim, Sōsuke, seu filho, 

fica extremamente preocupado com o pai, que trabalha em um barco no meio do mar, porém 

sua mãe lhe assegura que tudo iria se estabilizar. Quando a chuva aumenta ainda mais, Lisa 

decide ir até o asilo onde trabalhava para checar se os idosos se encontravam bem. Desta 

forma, a protagonista sai, deixando em casa apenas Ponyo e seu filho, ambos com 5 anos de 

idade, mas sempre transmitindo palavras de conforto e confiança à Sōsuke: “Você vai fazer a 

coisa certa. Eu sei disso. Você tem apenas cinco anos, mas você é muito inteligente. Às vezes 

a gente dá um salto. Seja corajoso. Você pode fazer isso... Eu te amo, Sōsuke”.121 

O outro exemplo seria a cena na qual a personagem encontra um obstáculo no 

caminho do trabalho para sua casa durante uma tempestade terrível. Uma parte de seu trajeto 

encontrava-se encoberto pela água e Lisa precisava atravessá-lo para deixar seu filho em casa 

com segurança. Caso ficasse parada ali, ela correria o risco de ficar presa. Guardas que 

estavam no local a alertaram exclamando que ela deveria dar meia volta e ir para um abrigo, 

pois as estradas estavam cobertas de água. No meio desta encruzilhada ela para, reflete e 

decide arriscar; pisando com tudo no acelerador, atravessa para o outro lado com o seu carro 

no meio da chuva e ondas gigantescas, o que foi considerado uma manobra de muito risco.  

 

4.3.2 Cumplicidade entre mãe e filho 

 

																																																								
120  Feminine stereotypes had always placed women within a family setting, stressing their gentleness and meekness: it was 

this particularly docile and family-oriented quality that came to identify them as ‘Japanese’ women. 
121  Frase retirada de um trecho do diálogo narrado no filme Ponyo: Uma Amizade Que Veio Do Mar (2008). 
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De acordo com a autora Barbara Sato (2003, p. 79, tradução nossa), algumas 

publicações em 1890 no Japão afirmavam que as mulheres, “donas de casa 'habilidosas' 

(Kashikoi), acessavam seus recursos culturais para planejar menus frugais, deveriam ser 

habilmente treinadas como domésticas, e tinham que auxiliar na educação de seus filhos”. 

Nesse contexto, entendemos que o filho, para as mães tradicionais, era, portanto, visto 

como dependente. As mães deveriam cozinhar, passar, fazer variados serviços domésticos, 

além de ajudar os filhos a fazerem suas tarefas. Desta forma, pode-se dizer que uma 

hierarquia faz-se presente na relação mãe-filho, na qual o segundo deveria obedecer ao 

primeiro, sem hesitações. Em contrapartida, no filme, podemos dizer que esse parâmetro 

encontra-se ausente, ou em um grau mínimo. Por exemplo, Sōsuke dificilmente se refere à 

Lisa como mãe. Na maioria das vezes ele a chama pelo nome; aí, portanto, se vê tolhida a 

noção de hierarquia e poder na relação mãe-filho. Seria como se os dois personagens 

estivessem nivelados em um mesmo patamar. Entretanto, devemos ressaltar que hora 

nenhuma, no decorrer do enredo, isto é tratado de uma maneira ruim; pelo contrário, a 

relação dos dois é de cumplicidade, há muito respeito envolvendo ambos. É como se os 

dois fossem amigos. 

Esta personagem tem confiança plena em seu filho. Apesar de ele possuir apenas cinco 

anos de idade, as decisões que são tomadas por ele são acolhidas; quando ele achou um 

peixinho dourado, Lisa aceitou que o garotinho ficasse com seu novo bichinho de estimação e 

o levasse para casa. Outro exemplo no qual essa confiança também é percebida, foi quando o 

peixe dourado de seu filho Ponyo se transformou em menina. Sōsuke contou-lhe toda a 

história, dizendo que a garota era na verdade seu bicho de estimação que havia tomado uma 

poção para virar humana. Ao contrário das mães que poderiam achar que isso era fruto da 

imaginação de seu filho, ela serenamente fala para o garoto que muitas coisas que ela não 

entende estão acontecendo; entretanto, ela aceitou tal ideia, acolheu a menina em seu lar e 

aceitou cuidar dela também. Lisa, como mãe, faz o melhor possível para educar seu filho, 

portanto possui plena confiança tanto nas suas próprias atitudes quanto nas decisões que seu 

filho toma sozinho.  

Doravante, as características das personagens que envolvem um lado ousado e 

impulsivo, e por dar muita voz ao seu filho – que por vezes possui um comportamento mais 

adulto que a própria mãe –, colocam em cheque sua posição como adulta, fazendo-nos refletir 

sobre seu posicionamento como mãe que se encontra em um limiar de atos considerados 

infantis. Seu papel, às vezes, pode ser percebido como invertido, como se Sōsuke fosse seu 

pai, como, por exemplo, na cena na qual Lisa está com raiva do marido e o filho faz-lhe um 
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carinho, pedindo para ela não chorar, cuidando dela como se fosse sua filha. Entretanto, talvez 

por ter certeza de fazer um bom trabalho como mãe e manter uma relação linear, quase de 

igual-pra-igual, seja permitido tal intimidade entre as personagens. Ela confia no filho dela e 

ele também confia nela. No filme, o garoto hora nenhuma impõe ordens à mãe ou diz a ela 

quais atitudes que ela deve tomar. Os dois apenas acatam as decisões um do outro esperando 

o melhor, além da demonstração constante de afeição e carinho demonstrada de forma 

saudável no filme. 

É importante ressaltar que o fato de Lisa ser impulsiva não acarreta consequências 

para seu filho. O garoto é bondoso, cuidadoso e inteligente e essas características são 

retratadas em toda a trama. Miyazaki nos mostra, com a personagem Lisa, que a mãe pode 

sim ser amiga de seu filho, trabalhar tempo integral, ter atitudes fortes e impulsivas 

consideradas imprudentes, se ela achar que isso é a decisão mais correta de se fazer na 

hora h. 
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4.3.3 Lady Eboshi: bela, destemida e solteira... 

 

Lady Eboshi é a antagonista do filme Princesa Mononoke (1997). Ela comanda a 

aldeia Tataraba, uma cidade conhecida por produzir ferro. O combustível necessário para 

manter as chamas das caldeiras de fundição acesas é derivado das árvores, portanto, os 

habitantes de sua aldeia desmatam a floresta que se encontra próxima ao povoado. Nessa 

floresta habitam vários deuses, espírtos e animais que são inimigos declarados da 

comandante, pois ela deseja transformar a mata em mais terras de mineração para a cidade. A 

floresta estava atrapalhando seu caminho em relação à aquisição de mais ferro, e, por 

consequência, impedindo-a de salvar, em sua concepção, mais vidas. 

No decorrer da história, Eboshi acaba dando um tiro no deus da floresta, apesar de ter 

sido aconselhada por várias pessoas a não o fazer, pois sem o espírito, a mata e toda a vida 

que existia nela acabaria se desvaindo. Mas obstinada e somente com um objetivo em mente, 

ela efetua o disparo e mata o deus. Podemos dizer que esse ato fora considerado no filme, por 

outras personagens como Ashitaka – jovem protagonista, que após ser amaldiçoado, deixa seu 

povoado a procura da cura – e San, de extrema crueldade, pois, para os japoneses, o xintoísmo 

é uma grande influência cultural e, como visto anteriormente, cultua a natureza e os seres 

vivos. Entretanto, apesar de ser detentora de atos violentos, Lady Eboshi é uma personagem 

complexa, sua personalidade vai além de apenas uma faceta cruel. Desta forma, não sofre 

com o crucial maniqueísmo característico das produções artísticas da indústria cultural.  

Lady Eboshi é retratada sem marido ou família, quase sempre com uma arma na mão, 

sem temer a nada. Ao mesmo tempo é aclamada e respeitada pelos habitantes de seu povoado, 

que é composto na sua maior parte por prostitutas, das quais a “antagonista” havia comprado 

seus contratos para liberá-las das condições precárias em que viviam, dando a elas um lar, 

contrariando a sociedade que lhes imputa um halo estigmatizado, acreditando que as 

prostitutas também eram seres humanos como todos os outros – o que veremos mais adiante. 

Percebemos, assim, que seu destino é reflexo de suas próprias atitudes.  

A personagem Lady Eboshi é uma guerreira do período Muromachi (1336-1573), 

época na qual o diretor se inspirou para fazer o filme. No Japão, existe, desde antes deste 

período, vestígios históricos que comprovam a existência de mulheres que também lutavam. 

De acordo com Caren Gutierrez e Marilyn MacGregor (2009), os famosos contos de guerra – 

histórias que narravam a vida de combatentes e suas batalhas, escritos entre os anos 900 e 

1600 – servem como fontes confiáveis de informação para compreender no que consistia a 

vida dos guerreiros no continente.  
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Baseadas em fatos reais, essas narrativas eram poderosas, cheias de conotações 

históricas e personagens pungentes. Ainda conforme as autoras, chama-nos atenção um conto 

em particular: Os contos de Heike. Situado nos anos 1100, traz em seu enredo uma 

personagem guerreira samurai chamada Tomoe Gozen. Bonita, decidida e brutal, toma uma 

posição diferente do que era considerado comum na época ao sair do estado de submissão.  

Em geral, as mulheres samurai levavam uma vida dura, vinculada por 
submissão ao marido, aos pais do marido e filhos. Poucos serviam nas 
batalhas, mas no Heike, Tomoe demonstra força de caráter, coragem física, e 
determinação na defesa de seu amor Kiso Yoshinaka.122 (GUTIERREZ; 
MACGREGOR, 2009, p. 26, tradução nossa). 

O conto descreve a personagem como bela. Assim como ela, Lady Eboshi possui pele 

branca, cabelos longos presos em um coque no alto da cabeça e lábios vermelhos, não 

deixando de lado sua feminilidade, mesmo ao ter que tomar medidas tão bruscas e atos 

violentos. 

Segundo Streatfield (2016), no Japão feudal, algumas mulheres de samurais eram 

chamadas onna-bugeish. Treinadas pelos seus maridos, deveriam servir geralmente ao mesmo 

lorde que eles. Elas assumiam o posto de seus esposos e defendiam suas casas e a terra local 

quando os respectivos samurais saíam para lutar em outros territórios. Isso era considerado 

uma vantagem para as sociedades que usavam mulheres como guerreiras. 

Durante o período feudal do Japão, desde o final do século XII ao início do 
século XIV, senhores feudais, muitas vezes convocavam os seus samurais do 
sexo masculino para batalhas, deixando as mulheres no comando das 
propriedades do Estado samurai. Durante o período feudal turbulento, 
esperava-se que as mulheres samurais defendessem sua propriedade e sua 
cidade de invasores ou ladrões, enquanto seus maridos estavam em guerra.123 
(STREATFIELD, 2016, p. 6, tradução nossa). 

Diferentemente dessas mulheres, Lady Eboshi aparenta ser solteira. Sua habilidade em 

lutar e sair-se bem nos conflitos demonstram ter sido adquirida por ela própria e não através 

de seu marido – como o costume das mulheres guerreiras japonesas. Os motivos pelos quais 

ela luta também divergem do da personagem de Os contos de Heike que envolvem o amor. 

Talvez, Lady Eboshi tivesse uma concepção do casamento como a Yamakawam (apud 

SATO, 2003, p. 21, tradução nossa) descreve:  

[...] a instituição do casamento começou com a subjugação das mulheres 
pelos homens durante as batalhas. As mulheres foram tomadas como posse e 

																																																								
122  In general, samurai women led hard lives, bound by submission to husband, husband’s parents, and sons. Few served in 

battle, but in the Heike, Tomoe demonstrates strength of character, physical bravery, and determination in defense of her 
lover Kiso Yoshinaka. 

123  During Japan’s feudal period, from the late 12 th to early 14th centuries, local daimyo lords would often summon their 
male samurai retainers for campaigns, leaving women in charge of the samurai estates. During the turbulent feudal 
period, samurai women were expected to defend their homestead and town from raiders or thieves while their husbands 
were at war. 
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tornavam-se propriedades pessoais dos homens, e eram compradas como 
objetos de trabalho [...]124.  

De acordo com ela, quando duas pessoas se casam, ao invés de existirem duas 

pessoas, existe apenas uma, e geralmente o que resta é o homem; a mulher se anula 

completamente, submetendo-se e reprimindo seu ego. Nesse contexto, podemos inferir, 

através de um estudo feito no Instituto Nacional de Pesquisa sobre População e Seguridade 

Social descrito pelo site da embaixada japonesa125, que homens e mulheres acreditam que o 

casamento resultaria na restrição de suas ações, dificultando relacionamento com os amigos, 

alterando estilo de vida, além de trazer fardos psicológicos no que tange a ter que sustentar 

uma família. A taxa de mulheres entre 19 e 25 anos que permaneceram sem se casar subiu de 

24% em 1980 para 59,9% em 2005. 

Lady Eboshi, apesar de ter sido retratada representanto outra época, demonstra esse 

espírito moderno de mulheres independentes, plenas e sem pretensões de casar. Ela é livre, 

traça seu próprio caminho e constrói seus objetivos, pensando somente nela e nas concepções 

que julga serem justas. Não possui vínculos com ninguém ou qualquer traço de devoção ou 

lealdade ao seu amado, ao contrário do caso de Tomoe. Sem marido, família ou filhos, apenas 

procura fazer o bem para os cidadãos de sua aldeia e tenta salvar mais vidas (aquelas das 

quais julga ser digna de serem salvas, por critério próprio). 

 

4.3.4 ... justa e benevolente também 

 

A Lady Eboshi é retratada como uma vilã, entretanto também devemos olhá-la por um 

outro lado, em que a personagem pode ser considerada justa e benevolente, por acolher 

leprosos e ex-prostitutas, considerados minoria e vistos como inválidos ou indignos, 

considerando-os indivíduos estigmatizados pela sociedade. 

A prostituição no Japão é um dos elementos importantes para entendermos a situação 

de submissão em que a mulher nipônica já se encontrou. Conforme os estudos de Hagino 

(2007), professora de língua e literatura japonesa na Universidade Federal do Rio de Janeiro, 

a falta de perspectiva para a mulher era tamanha, pois os tipos de trabalhos permitidos para 

elas eram limitados: as profissões orbitavam em torno de garçonetes, empregadas, costureiras, 

entre outras, e tudo que destoasse desse âmbito ou era proibido ou considerado imoral. Além 

																																																								
124  [...] the institution of marriage began with the subjugation of woman by men during battle. Women were taken possession 

of and became the personal property of men, being bought as objects of labor. 
125  Disponível em: <http://www.br.emb-japan.go.jp/cultura/genero.html>. Acesso em: 30 ago. 2016. 



143	

	

disso, era muito difícil sair da condição de pobreza, o que fazia com que várias mulheres 

seguissem o caminho da prostituição.  

De acordo com Hagino (2007), o sistema de prostituição já foi legalizado no Japão. 

Primeiro, foi se legitimando apenas regionalmente e, a partir de 1900, no período Meiji, foi 

sancionado em um âmbito nacional. A lei permitia que se tornassem prostitutas a partir dos 18 

anos; no entanto, eram trocadas por dinheiro quando eram crianças. A falta de opção e futuro 

para meninas de famílias mais pobres eram tamanhas, então os pais optavam por vendê-las. O 

dinheiro pago aos pais era mais tarde descontado das garotas quando começavam a trabalhar 

como prostitutas; portanto, já iniciavam a vida com dívida, em condições precárias e 

desumanas. 

Em 1958, esse sistema foi abolido por lei; entretanto, a atividade continuou em vigor, 

porque as prostitutas não possuíam outros meios de vida. Os prostíbulos permaneciam em 

funcionamento de maneira clandestina (HAGINO, 2007). 

Essas mulheres eram socialmente degradadas e abandonadas pela sociedade, além de 

trabalharem incessantemente, como ressalta a autora quando nos informa que nos feriados os 

clientes também frequentavam os prostíbulos; as prostitutas eram as únicas que não tinham 

folga.  

Lady Eboshi vê potencial nessas mulheres esquecidas e degradadas pela sociedade 

nipônica, as reconhece como qualquer outro ser humano que também tem escolhas e pode 

trabalhar para mudar a própria vida. 

No filme, as prostitutas trabalham com prazer para Lady Eboshi e a veem como 

heroína, pois ela as retirou desse metiê visto historicamente pela sociedade japonesa como 

profissão desonrosa capaz de manchar a reputação de quem a pratica. Além de fortalecer o 

sentimento de pertencimento dessas mulheres a algum lugar, sendo amadas e valorizadas, 

dando voz a todas suas habitantes – que no filme são retratadas dizendo o que pensam e até 

gritando com seus maridos, o que era considerado contrário à ordem vigente da época, como 

ressalta um de seus habitantes na visita de Ashitaka à aldeia: “A verdade é que está tudo ao 

contrário por aqui desde que ela apareceu”. 

As mulheres da aldeia de Tataraba trabalhavam durante o dia e a noite com o ferro, 

algo considerado um trabalho pesado para o gênero feminino – conforme os pensamentos do 

protagonista Ashitaka –, mas mesmo assim o faziam com um sorriso no rosto. Uma das 

personagens ainda infere a esse respeito a Ashitaka, referindo-se ao trabalho: “[...] é difícil, 

mas é melhor que trabalhar em um bordel na cidade, aqui os homens não nos incomodam.” 

Percebemos assim que as ex-prostitutas eram eternamente gratas a Lady Eboshi por ter sido a 
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única a aceitá-las, desrespeitando leis antigas que as rejeitavam, advindas de uma estrutura 

social patriarcal. 

Desta forma, compreendemos que a dimensão das características de Lady Eboshi 

envolve uma ambiguidade entre guerreira destemida e líder justa e amada e foram pensadas 

ao conceber tal personagem, como o diretor retrata em sua biografia, os trechos de sua 

personalidade que desejava concretizar: 

Um coração de aço que teme ninguém. 
Uma vontade intensa, simpatia para com os mais vulneráveis, impiedosa 
para com os inimigos. 
De nuca Branca, de braços delgados, ela exala poder. 
Uma mulher que prossegue sem oscilar ao longo do caminho que traçara  
para si mesma.  
Enquanto atrai reverências de seus subordinados. 
Contempla longe a distância. 
Seus olhos estão olhando para o futuro?  
Ou estariam contemplando agora mesmo o inferno que vira no passado? 126 
(MIYAZAKI, 2008, p. 23, tradução nossa). 

A personagem apenas deseja que o mundo seja um lugar bom para se viver, mesmo 

que, para isso, árvores devessem ser cortadas, animais e espíritos fossem mortos. Boa ou má, 

dependendo dos olhos de quem vê, a personagem é, sem dúvidas, outra mulher que quebra 

com a concepção de traços tradicionais. 

Eboshi é bela, guerreira, destemida, livre, guia-se conforme seus próprios 

pensamentos, sem família, sem marido, apenas com um objetivo em mente, e que trabalha 

muito para atingi-lo. 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
126  A heart of steel that fear no one. An intense will, sympathy toward the vulnerable, unsparing toward enimies. The nape of 

her neck White, her arms slender, she exudes power. A woman who proceeds without wavering along the path she has 
closen for herself. While attracting the reverence of her underlings. You gaze far into the distance. Are you eyes looking 
into the future?. Or are you gazing even now into the hell that you saw in the past? 
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4.3.5 Fio, quebrando o tabu: mulher jovem trabalhando 

 

Fio é uma menina de 17 anos, neta de Piccolo, um especialista em aviões. Após sofrer 

um acidente com seu avião, Porco Rosso adentra na oficina do avô da protagonista e pede 

para concertá-lo. A jovem sempre fora apaixonada por aviões, interessava-se por tudo o que 

se relacionava a eles: como montá-los, desenhá-los, concertá-los; enfim, sabia tudo sobre eles 

de uma maneira geral. Desta maneira, a jovem decide pedir para que seu avô a deixasse fazer 

os reparos e redesenhar um modelo novo da aeronave para o herói da trama, o porco. O 

personagem desconfiado e duvidando de seu talento num primeiro momento, não concorda 

com essa proposta, mas como a jovem estava muito determinada e com garra, conseguiu 

convencê-lo com palavras a deixá-la completar o serviço. Na trama ela é retratada como uma 

mulher muito bonita e que chama a atenção por onde passa. Sua maior qualidade é utilizar 

argumentos para convencer as pessoas, sempre conseguindo o que quer. 

A personagem Fio é americana e no filme representa todo esse halo de liberdade e 

coloca em cheque as diferenças entre os papéis de gênero, assim como as modern girls, já 

vistas anteriormente, que provocaram alterações no sentido de autoconsciência feminina. A 

partir das novidades expostas por elas, as mulheres passaram a trabalhar para ganhar dinheiro 

e consumir livremente filmes, vestimentas e outras opções de suas escolhas. 

As revistas femininas também possuíram um papel muito importante no que tange às 

discussões e oportunidades de emprego para mulher. As cartas das leitoras e sessões que elas 

mesmas escreviam resultaram em um avanço em relação à procura da mulher por emprego. 

Conforme Barbara Sato (2003), dados estatísticos dos Bureaus empregatícios de Tokyo, em 

1923, constataram que cerca de 370 mil mulheres visitaram os escritórios em um âmbito 

nacional e sete anos depois esse número cresceu para cima de 870 mil. A partir de 1924, 

começaram a abrir Bureaus especializados em encontrar empregos para mulheres, sem contar 

a criação de novos cargos nos centros das cidades, destinados  exclusivamente a elas. 

Os salários pagos às mulheres, por serem ainda menor do que os dos homens 
tornavam a independência econômica improvável. No entanto, entrar no 
local de trabalho e ganhar seu próprio dinheiro trouxe novas expectativas 
para as mulheres, especialmente aquelas que nutriam até mesmo a menor 
consciência de si mesmas como indivíduos separados de suas famílias.127 
(SATO, 2003, p. 116-117, tradução nossa). 

																																																								
127  The salaries paid to women, being even lower than men’s, made economic Independence unlikely. Nevertheless, entering 

the workplace and earning their own Money brought new expectations for women, especially those who harbored even 
the slightest awareness of themselves as individuals apart form their families. 
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O intuito dessas garotas em procurar um emprego estava relacionado com a 

oportunidade da mudança de seu  próprio futuro e sua posição perante o círculo social, não se 

preocupando tanto com o salário que ganhariam, assim como descrito por Hagino (2007, p. 

19): 

O princípio básico para a vida de uma mulher da época era: “na infância 
obedecer aos pais, ao se casar ao marido e após a morte do marido, aos 
filhos”. Para ser uma boa esposa, ela deve ser fiel e obediente ao marido; em 
casa, ajudá-lo e estar subordinada ao seu direito de marido. 

Como vimos anteriormente no enredo, Fio, já experiente nos assuntos relacionados a 

aviões, tenta convencer não só Porco Rosso, mas também seu avô, a deixá-la trabalhar no 

avião, o que provocou um certo choque, a princípio, no herói da trama, que não poderia 

imaginar uma jovem de 17 anos, do sexo feminino, executar uma tarefa tão braçal e 

considerada para homens. Tal espanto do personagem se faz justificável, já que as opções de 

profissões permitidas para as mulheres eram muito limitadas, conforme diz Hagino (2007, p. 

19) em seus estudos: 

As profissões que as mulheres podiam seguir eram de garçonetes em 
estabelecimentos como bares e cabarés; empregadas em casa de famílias 
abastadas, prestando serviços de costura e lavanderia ou trabalhos 
subsidiários feitos em casa, e era impossível sair da pobreza através dessas 
atividades.  

Entretanto, a personagem Fio acredita ser tão capaz quanto qualquer homem de 

realizar qualquer tarefa sozinha, sem se importar com o quanto ganharia para fazê-lo, assim 

como as mulheres que começaram a trabalhar na década de 1920. De acordo com Barbara 

Sato (2003), através das mudanças sociais e econômicas, as mulheres se viram preparadas 

para conquistar o espaço previamente dominado por homens, aumentando o número de 

procura por trabalho fora de uma esfera doméstica. Conforme informado no site da embaixada 

japonesa128, em 2012, cerca de 48,2% de todas as pessoas que trabalhavam em qualquer tipo 

de indústria no Japão eram mulheres, havendo um crescimento grande da porcentagem que, 

em 1975, correspondia a 32%. 

Devemos ressaltar, por outro lado, que, apesar do crescimento da procura, a visão da 

mulher que trabalha na década de vinte em diante era tida como estigmatizada. Muitos dos 

trabalhos que surgiram na época traziam consigo uma conotação sexual, conforme relata Sato 

(2003, p. 119, tradução nossa): “[...] muitos empresários consideravam as mulheres que 

trabalhavam como objetos sexuais e as contratavam para facilitar as transações comerciais 

																																																								
128  Disponível em: <http://www.br.emb-japan.go.jp/cultura/genero.html>. Acesso em: 30 ago. 2016. 
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difíceis e atrair clientes do sexo masculino”129. 

Os cargos que tinham mais contato com o público como bus girl, salesgirls ou 

shopgirl trazia a noção de que a mulher era sexualmente ativa. 

Se não havia nada de “novo” sobre as mulheres que trabalham fora de casa, 
por que estas mulheres jovens causavam tanto espanto? Em suas posições 
como balconistas de escritório as jovem que trabalham tornaram-se figuras 
de fantasia sexual codificadas como valor de consumo.130 (SATO, 2003, p. 
119, tradução nossa). 

As novas interações feminino-masculino em um mesmo ambiente trouxeram um 

desafio comportamental perante a figura da mulher. Segundo Sato (2003), um levantamento 

de dados do Tokyo City Office Survey, em 1922, apontou que as mulheres entrevistadas 

reclamavam do comportamento vulgar que os homens tinham em relação a elas nos trens. O 

maior preconceito que as mulheres profissionais sofriam era derivado do pensamento 

enraizado de que o local de pertencimento delas era o lar, e não frequentando os mesmos 

locais que os homens. 

No decorrer da trama, a personagem Fio também é constantemente assediada por sua 

beleza, porém, o diretor não retrata isso de forma brusca ou vulgar; os homens a respeitam. A 

personagem, por sua vez, não utiliza desse atributo para conseguir as coisas que procura; seu 

raciocínio lógico, seus argumentos e competência, rompendo assim com a noção de que a 

mulher é somente empregada porque os homens viram algum interesse nela fisicamente. Para 

ela, não existem distinções de gênero ou idade; desta forma, luta pelo que acredita e trabalha 

para convencer as pessoas ao seu redor, de maneira que subverta a noção da dependência 

feminina de um cuidado masculino de submissão ou de divisão de trabalho e tarefas por 

gêneros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
129  Many businessmen regarded the professional working woman as a sexual accoutrement and hired them to facilitate 

difficult business transactions and attract male customers. 
130  If there was nothing ‘new’ about women working outside the home, why did these young women cause so many 

eyebrows to rise? In their positions as shopgirls of office girls there Yyung working women became figures of sexual 
fantasy encoded with consumerist value. 
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4.3.6 Kiki: nada de romance, prioridades para os negócios e o autoconhecimento 

 

Kiki é uma bruxinha que acabou de fazer 13 anos. De acordo com a tradição, toda 

garota que desejasse se tornar uma verdadeira bruxa deveria sair de casa ao atingir tal idade, 

escolher uma cidade para morar, e desenvolver uma habilidade especial, ajudando também os 

habitantes dessa cidade. Esse período de aprendizado deveria durar um ano. Com auxílio de 

seu gatinho de estimação, Jiji, inicia sua jornada e enfrenta os desafios, trilhando o caminho 

do autoconhecimento para se tornar uma bruxa competente. 

O jeito inocente, espontâneo e benevolente da personagem pode fazer com que, por 

vezes, ela aparente ser frágil e que não consegue tomar atitudes sozinha, necessitando de 

auxílio para tudo. Ademais, seus traços arredondados e gestos delicados também contribuem 

para que o espectador tenha essa ideia.  

Conforme os estudos de Sonia Luyten (2012), essa representação de fragilidade 

relacionada ao sexo feminino, é proveniente, entre outros fatores, do Shojo. O Shojo é um 

gênero de produção de animês ou mangás destinados ao público feminino que se encontra na 

faixa etária de 12 a 17 anos (como visto no primeiro capítulo), fruto da sociedade moderna, 

que coloca a mulher em um papel intermediário, nem de adulta nem de criança, em que seu 

corpo deve ser preservado e permanecer em desuso. Essa imagem fora criada, segundo 

Michiko Okano (2014), pela sociedade de consumo, pois anteriormente as meninas, ainda 

sexualmente imaturas, transformavam-se em mulheres a partir do momento no qual 

menstruavam e assim já poderiam ser consideradas aptas para reproduzir e trabalhar.  

Recapitulando, o que fora descrito no primeiro capítulo, a partir nos anos de 1970, 

com a ascensão do mangá em um sentido geral, popularidade e legitimação como um meio de 

entretenimento, deslanchando as vendas de revista em quadrinhos e livros, surgiu, como 

afirma Sonia Luyten (2012), a necessidade de um novo gênero de quadrinhos cujo target era 

garotas do ensino médio ou mais velhas. Essas revistas foram denominadas Shōjo Mangá, e 

segundo a denominação japonesa 少女 (Shōjo), significa menina. 

A autora também explica que essas revistas passaram a fazer um grande sucesso, 

assim, novas revistas foram sendo criadas especialmente para esse tipo de gênero. De acordo 

com a ilustradora Kinko Ito (2011), a primeira revista a surgir foi Ribon em 1963, e logo após 

surgiram mais duas outras revistas semanais; Shojo furendo e Magaretto. 

O conteúdo dessas revistas retratava mulheres jovens que apresentavam estrutura 

corporal de adultas, porém, deveriam esperar seus pares. Desta forma, entende-se que os 
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enredos dessas produções midiáticas eram bastante variados, abordando desde dramas 

históricos à ficção científica; entretanto, gravitavam sempre em torno de histórias românticas. 

(LUYTEN, 2012) 

Já os traços estéticos que transmitem a sensação de algo bonitinho que requer amor e 

cuidado, assim como os de Kiki, seriam provenientes, segundo Michiko Okano (2012), de 

uma estética denominada kawaii. 

A palavra kawaii, originada no século XII, também fruto da cultura pop japonesa, era 

derivada da palavra Kawayushi e, conforme a autora, “[...] significava ter pena, vontade de 

fechar os olhos por estar diante de uma situação dolorosa” (OKANO, 2012, p. 4). 

Conforme Okano nos elucida, o kawaii pode ser visto por meio de três variáveis, 

conforme o sociólogo japonês Miyadai Shinji: o ergonômico, o romântico e o gracioso. 

A primeira faz referência à leveza, maciez e brancura resultantes da busca de 
algo ergonômico e sensitivamente carinhoso, representado, por exemplo, 
pelos bichos de pelúcia. A segunda tem relação com a romantização de si e 
do que está ao redor por meio de uma visão subjetiva, como o desejo de 
construir “um universo envolvido pelo amor”. O último aspecto, o gracioso, 
faz parte do que é infantil, inocente, puro, alegre e dinâmico. (OKANO, 
2014, p. 4). 

Podemos compreender assim que a estética kawaii imputa halo de certa 

vulnerabilidade, necessidade de proteção, alusão provocada pelos traços de inocência e 

imaturidade vistos constantemente em personagens produzidos nessa estética. 

Neste contexto, podemos afirmar que o contraste pode ser percebido nas obras de 

Hayao Miyazaki pela maneira como se comportam suas personagens femininas. Apesar de 

apresentar uma estética “fofa” com personagens peludos, olhos grandes e redondos e 

carinhosos, afastando-se de temas sexuais e nudez, a diferença se encontra no caráter das 

personagens. Se no início elas se mostram infantis, ou necessitadas de uma tutela, ao longo da 

narrativa, o comportamento das mulheres de Miyazaki se modifica ao entrar em contato com 

uma força interior; elas se tornam independentes. Mesmo se encontram um amor, suas vidas 

não giram em torno deste tema ou de seus companheiros. Os personagens masculinos apenas 

estão ali para serem parceiros e as auxiliam em sua jornada, sem tomar nenhuma decisão por 

elas. 

No específico caso da personagem Kiki, no início de sua aventura, ela se situa em uma 

nova cidade cheia de estranhos; de conhecido, apenas a companhia de seu gatinho Jiji. Com 

foco em um objetivo específico, procura primeiramente achar um lugar para ficar. No filme, a 

bruxinha acaba encontrando com a padeira grávida, Osono, que lhe oferece abrigo de 

imediato. Como a garota não tinha muito dinheiro, acordou com a proprietária da casa 
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indagando se sua estadia poderia ser paga com trabalho – auxiliando com os serviços na 

padaria para poder manter-se no quartinho do sótão que a estranha tinha oferecido tão 

gentilmente.  

Além disso, outras responsabilidades são imputadas à protagonista na trama, como, 

por exemplo, cuidar de seu gatinho de estimação até mesmo quando ela estava doente. Kiki 

também deveria atender seus próprios clientes: no desenrolar da narrativa fílmica, a bruxinha 

decide abrir seu próprio negócio, um serviço de entregas, no qual ela poderia usar de seu dom 

de voar numa vassoura para fazer entregas para os habitantes que solicitassem seus serviços. 

Desta forma, ela possui a responsabilidade de cumprir essa tarefa, mesmo que obstáculos 

apareçam. 

Durante todo o enredo, podemos perceber que existe certo interesse de um garoto 

chamado Tombo pela bruxinha. Tombo é um dos habitantes da cidade na qual Kiki havia 

escolhido morar. Encantado por ela e o seu jeito de ser, a trata com carinho desde o princípio, 

quando todos a trataram como estranha; porém, ela segue sua vida e seus objetivos tentando 

cumprir uma meta atrás da outra, focada apenas em cumprir suas tarefas, não dando tanta 

atenção para o garotinho. 

As questões relacionadas ao romance são deixadas em um plano secundário, o que 

rompe com a maioria das produções midiáticas destinadas às garotas, como shōjo descrito 

anteriormente. Também podemos dizer que, no decorrer do filme, Kiki ganha confiança em si 

mesma e descobre que pode executar as coisas sozinha, sem precisar de ajuda. Aprende com 

seus erros e, mesmo com auxílio de outras personagens, as maiores mudanças provocadas na 

personagem foram derivadas da sua própria percepção, advindas de um plano interno, ou seja, 

dentro dela mesma. Em outras palavras, podemos dizer que todo auxílio e aventuras que ela 

teve não fariam diferença se ela mesmo não tivesse percebido a importância delas, e tudo 

poderia permanecer como sempre fora. Desta forma, podemos dizer que ela adquire 

maturidade emocional, autoconhecimento e equilíbrio ao lidar com as adversidades, 

desconstruindo, assim, o halo de necessidade de sempre obter ajuda e ser frágil. Apesar de ser 

apenas uma garota de 13 anos, ela conseguiu feitos que poucas garotas da sua idade 

conseguem: mudou-se e adaptou-se em uma cidade na qual não conhecia ninguém. Montou 

seu próprio negócio, ganhava seu próprio dinheiro e cuidava de seu gato, além conquistar a 

independência espiritual, reconhecendo e dominando a arte de voar. 
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4.3.7 Ponyo: rompimento com o coletivo. Expressão de vontades individuais 

 

Ponyo inicia o filme em forma de peixe e, no decorrer da trama, transforma-se em 

humana, após tomar uma poção escondida em uma sala da casa de seu pai, Fujimoto, no 

oceano. O motivo de se transformar em garota é devido ao fato de ter conhecido Sōsuke, um 

menino de 5 anos, por quem havia se apaixonado à primeira vista. Entretanto, para se tornar 

humana por completo, Ponyo deveria encontrar o verdadeiro amor e largar a magia para 

sempre; caso contrário, se esse amor não fosse verdadeiro, ela viraria espuma do mar.  

A curiosidade de Ponyo a leva a iniciar sua aventura, desrespeitando as normas do pai 

que proibiam a garota de fazer contato com os humanos. Para ele, todos dessa espécie eram 

considerados perigosos. Ao chegar à superfície do mar, ela segue em direção à praia e 

consequentemente encontra os “perigosos” humanos, aquela espécie sobre a qual seu pai 

havia lhe advertido. Porém, a peixinha acaba se encantando por eles, em especial Sōsuke, que 

desperta algo nela que alterará o rumo de sua vida para sempre. 

Esse caráter inconformista, desobediente, que desrespeita regras e deseja seguir apenas 

suas próprias vontades, confere à personagem algo um pouco distante dos valores 

impregnados na fundação da sociedade japonesa. Ao desrespeitar seu pai, Ponyo quebra o 

senso de hierarquia e também de coletividade, pois está pensando apenas em seus desejos 

individuais. 

Conforme os estudos de Elisa Sasaki (2011), valores como harmonia, coletividade, 

hierarquia, respeito aos mais velhos e outros que ainda se encontram na sociedade japonesa, 

foram construídos no decorrer da história do país e incorporados pelos governantes ao longo 

do tempo. Para a autora, o xintoísmo, o budismo e o confucionismo são peças-chave que 

devemos conhecer pelo menos um pouco para que seja compreendida a essência do povo 

japonês.  

Em consonância com os estudos de Sasaki, o sociólogo israelense Shmuel Eisenstadt 

(2010), acredita que o Japão pode ser visto como o Estado-nação modelo, porque sempre 

demonstrou ter um espírito de identidade “cultural” coletivo consolidado, ou seja, um povo 

organizado que compartilha de um conjunto de valores.  Desta maneira, o Estado certifica-se 

de consolidar valores da nação, reforçando aspectos atrelados à identidade e memória 

nipônica. Podemos entender que, se por um lado a memória coletiva é fortificada, pouca 

brecha é destinada aos padrões destoantes, como por exemplo a identidade da típica japonesa, 

como vimos anteriormente através de Pollak (1989). 
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 Segundo o autor, a constituição da consciência coletiva japonesa, que ainda vigora 

nos tempos atuais, foi proveniente da mistura de vários traços culturais, misturando aspectos 

sagrados, naturais etc. 

De acordo com Eisenstadt (2010, p. 19), 

O cerne dessa concepção de identidade coletiva se cristalizou relativamente 
cedo, provavelmente no século VIII, advindo do encontro do Japão com 
outras sociedades e civilizações (budismo e confucionismo) – especialmente 
axiais – e suas premissas universalistas.  

No século VI, o budismo foi introduzido como religião no Japão graças aos coreanos, 

como visto anteriormente no terceiro capítulo. Na época, o país estava constituindo uma nova 

ordem social, unificando todos os clãs sob o comando de apenas um imperador. Segundo 

Sasaki (2011), antes dessa religião chegar, o Japão não era considerado uma sociedade 

organizada; começou a se estruturar por inteiro a partir de 604, ano em que foi compilada a 

primeira constituição do Japão pelo príncipe Shōtoku, com fortes referências no budismo e no 

confucionismo. A “constituição dos dezessete artigos” continha o senso de hierarquia no qual 

todas as pessoas deveriam seguir as ordens de seus respectivos governantes. Além disso, “[...] 

também ressaltava o ideal confucionista de harmonia e benevolência, assim como a 

compaixão e o comportamento ético budista” (SASAKI, 2011, p. 11). O príncipe tinha o 

intuito de manter o equilíbrio da nação por bases harmônicas. 

O budismo implantou, com seus valores advindos de uma cultura estrangeira, a noção 

de transcendência, ressaltando fragilidade da vida passageira, diferentemente da religião 

xintoísta – religião que predominava no país anteriormente ao budismo – que pregava que 

haviam várias deidades, denominadas kami espalhadas pela natureza e também pelos seres, o 

que conferia um caráter mundano e não transcendental a essa religião (SASAKI, 2011).  

A vida assim passou a ter salvação para contrastar com o sofrimento do mundo. A 

autora acrescenta ainda que o budismo trouxe a ideia de carma, uma lei de causa e efeito que 

perpetua durante o passado presente e o futuro. Todos esses elementos fizeram com que o 

homem pensasse antes de agir, refletindo sobre os efeitos de causa-consequência de suas 

ações, desejando ser salvo ou nesta vida ou nas próximas.  

Devido a essa qualidade do budismo, a ligação entre o mesmo e o Estado se 

encontram presente desde a consolidação do Japão em nação e continuou durante vários 

governos. Para ilustrar, Sasaki (2011) afirma que, a partir do período dos xogunatos de 

Kamakura (1185-1333) e do período Muromachi (1336-1573), o budismo passou a ser 

difundido por toda a nação até em classes mais baixas e, na era Tokugawa, a propagação do 

budismo era utilizada como instrumento de governabilidade.  
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Por outro lado, devemos ressaltar também que não só o budismo esteve presente na 

consolidação dos valores japoneses, a filosofia confucionista também auxiliou nesse processo. 

Criada por Confúcio (551-479 a.C.), esta filosofia não é considerada para os japoneses uma 

religião, pois os valores propostos se encontram na moral e não são passiveis de serem 

adquiridos por via de ensinamentos religiosos. O povo japonês o considera mais um 

pensamento político e um ensinamento ético que propriamente religião. Segundo os estudos 

de Sasaki (2011, p. 14), “Confúcio acreditava que a ordem social ideal deveria ser alcançada 

não pela execução da lei, mas pelo exemplo moral dos que tinham autoridade”. Desta forma, 

entendemos que a sociedade deveria se organizar em um sistema que implica certa obediência 

perante todos os integrantes, funcionando assim como algo coletivo. 

Quando Ponyo desobedece a seu pai, é como se tivesse feito um ato imoral já que, 

segundo Sasaki (2011, p. 14), “a fonte da moralidade de cada indivíduo estava na piedade 

filial, o respeito e obediência de uma criança em relação aos seus pais, do subordinado ao seu 

superior, isto é, respeito e obediência à hierarquia”.  

Perante o confucionismo e o budismo, o senso de hierarquia deve ser respeitado. O pai 

da personagem, por ser mais velho que ela e do sexo masculino, encontra-se acima dela na 

cadeia de obediência e, portanto, saberia o que é melhor para sua filha, mesmo que a vontade 

pessoal de Ponyo fosse contrária ao posicionamento dele. 

A estrutura de hierarquia entre pai e filha é completamente desmanchada pela 

personagem que o desobedece sem pestanejar, para seguir seus instintos e seus sonhos. Além 

disso, nesta busca para a própria felicidade, Ponyo deixa as suas irmãs menores para trás, não 

as leva consigo para sua aventura, mesmo depois de elas terem ajudado a personagem, 

quebrando assim com o sentido de coletividade implantado na cultura japonesa pelas 

influências budistas, xintoístas e confucionistas. 

Apesar de Miyazaki demonstrar esse lado teimoso da personagem – desbravador, 

desobediente e por alguns até considerado egoísta –, no final da trama, o diretor demonstra 

que tudo isso foi por uma boa razão. No final do filme, todos descobrem que Sōsuke era de 

fato seu amor verdadeiro, como ela havia previsto antes. 

Com a obra, especialmente com essa personagem, Miyazaki demonstra que, mesmo 

sendo criança, pode-se ser capaz de fazer escolhas, assumir riscos e entender as 

consequências. Desta forma, Ponyo quebra esse halo protetor entre pai e filha, ao tomar suas 

decisões sozinha. Para exemplificar esse contexto, seu pai chega a comentar em uma cena do 

filme que ela tinha apenas cinco anos. Como poderia, então, decidir seu destino com tão 
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pouca idade? Em outra cena, Fujimoto ressalta, ainda, que gostaria que Ponyo fosse pura e 

inocente pra sempre e que ela não entrasse em contato com os homens sujos.  

Apesar de seu pai já haver sido um humano – ele fora transformado em criatura 

marinha por meio de poção –, sua descrença para com os homens é enorme, pois a cada dia 

que passa, ele encontra mais poluição no mar e, por consequência, seu ódio aumenta. 

Ponyo quebra o senso de coletivo, pois vê que o único caminho para sua felicidade era 

o de ir contra tudo o que lhe foi ensinado. Pensando de outro lado, ela poderia viver infeliz, 

como já estava e contaminar seu grupo e seus familiares da mesma forma.  

O importante é viver em harmonia, em paz consigo mesmo e com as pessoas ao seu 

redor, mesmo que para isso você tenha que quebrar algumas regras. Apesar da pouca idade ou 

de parecer egoísta, sua atitude extrapolou para além do próprio beneficio, pois com o laço que 

cria com Sōsuke, ela une duas espécies que antes se viam como inimigas: os animais 

marinhos e os seres humanos. 
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4.3.8 Yubaba: envelhecimento, nem pacífico, nem seguro, nem sereno 

 

Envelhecer no Japão é um processo natural. Ser velho é sinônimo de sabedoria e 

conhecimento em todas as áreas. Esse processo fora retratado no filme O Castelo Animado 

(2005), através da personagem Sophie, que, ao ser amaldiçoada pela Bruxa do pântano se 

transforma em uma velha. No início do enredo, quando ainda jovem, a protagonista se sente 

insegura com as próprias atitudes e para com ela mesma, porém, quando ela se torna idosa, 

ela sente paz e segurança consigo mesma e perante as pessoas a sua volta, afirmando em uma 

das cenas do filme que, quando ela está velha, não tem medo de nada e nem de perder nada. 

Entendemos, assim, que a velhice está ligada às questões do autoconhecimento e 

principalmente da compreensão de pessoas à sua volta. 

Um pesquisa fora realizada em 2006 com o intuito de saber o que os japoneses entendiam 

como o “sucesso na velhice”. Quatro cidades japonesas foram entrevistadas, totalizando um 

número de 5.207 idosos entrevistados. 

A pesquisa teve como resultado positivo do questionário para questões referentes a um 

âmbito coletivo em especial atenção com famílias, amigos e saúde:  

Os itens importantes para os idosos japoneses foram: saúde até a morte, 
satisfação com a vida, hereditariedade, atenção dos amigos e familiares, 
ajustes às mudanças associadas ao envelhecimento, capacidade de 
autocuidado até próximo da morte e não ter doenças crônicas. (TEIXEIRA; 
NERI, 2008, p. 89). 

Já os itens que foram rejeitados estavam todos associados a uma esfera individual, por 

exemplo: satisfação das necessidades próprias, não sentir solidão, sentir-se bem consigo 

mesmo, agir conforme valores próprios. Os valores culturais dos japoneses idosos portanto 

são referentes à valorização e à harmonia entre eles mesmos e o próximo, deixando de lado os 

valores pessoais propriamente ditos – conforme já havíamos analisado anteriormente na 

desconstrução da personagem Ponyo. 

A esse respeito, podemos inferir que a velhice modelo para os japoneses é tangida pela 

busca da iluminação pessoal considerando a harmonia e boa convivência com as pessoas ao 

seu redor. Olhando sempre para a esfera individuo – grupo, e não somente para quesitos 

pessoais, alcançando serenidade, tranquilidade e confiança para lidar com as questões que a 

vida lhes traz. 
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Ainda sobre o contexto da velhice, dados publicados pela emissora NHK131, em 2012, 

confirmam que a expectativa de vida no Japão é a maior do mundo: as mulheres japonesas 

vivem em média até 86,61 anos. O Japão é um dos poucos lugares do mundo que possuem a faixa 

etária média de vida para homens e mulheres superior aos 80 anos. Em compensação, a taxa de 

natalidade é baixa.  

Desta forma, compreendemos que os idosos compõem grande parte da população 

japonesa; assim, a velhice torna-se um tema crucial e bastante tratado pelo diretor, conforme o 

quadro metodológico que propusemos, que contém uma grande porcentagem de personagens 

que se encontra nesta fase da vida. 

A personagem escolhida para demonstrar a quebra para com o que se espera de uma 

mulher idosa japonesa fora a personagem Yubaba antagonista principal do filme A Viagem de 

Chihiro (2001). Não se espera de uma senhora velha que ela seja mãe a essa altura da vida – 

devido à infertilidade da mulher132 –, nem que ela tome atitudes que visem apenas o próprio 

bem, consideradas egoístas e gananciosas, nem que ela aparente ter alguma forma de 

insegurança, e a personagem rompe com todos esses aspectos. 

Yubaba é retratada com uma cabeça desumanamente desproporcional, contém um 

nariz enorme com uma verruga entre os dois olhos que também são grandes, fazendo-a 

assemelhar-se com a aparência de uma bruxa, o que somado à sua personalidade arrogante e 

autoritária, faz da personagem uma velha aterrorizante. 

Ela é a dona da casa de banhos e coordena inúmeros funcionários; entretanto, não 

hesita em demonstrar seu poder. Por exemplo, seu escritório é amplo, opulento, cheio de 

espaços vazios, enquanto seus funcionários se encontram todos aglomerados em um único 

cômodo. Além disso, a feiticeira rouba o nome de seus trabalhadores, ligando-os a um 

contrato eterno com ela na casa de banhos, a menos que eles descubram de algum modo seu 

verdadeiro nome e quebrem o feitiço. 

A primeira cena com a qual os espectadores entram em contato com Yubaba 

representa perfeitamente o nível de seu poder. Nela, a personagem se encontra transfigurada 

em forma de pássaro, sobrevoando a região ao redor de sua casa de banho e observando a 

todos. 

																																																								
131  Disponível em: <http://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2014/08/expectativa-de-vida-dos-homens-japoneses-supera-

os-80-anos.html>. Acesso em: 22 set. 2016. 
132  O climatério ou menopausa é conhecido como o encerramento da vida reprodutiva feminina é uma etapa marcante do 

envelhecimento feminino caracterizada pela interrupção definitiva dos ciclos menstruais. Inicia-se entre 35 e 40 anos, 
estendendo-se até os 65 anos. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/%0D/ramb/v52n5/a17v52n5.pdf>. Acesso em: 
23 set. 2016. 
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Sem dúvida ela é uma personagem sábia, como a maioria das personagens retratadas 

por Miyazaki que se encontram nessa fase – como visto anteriormente no quadro de mulheres 

– entretanto, sua sabedoria não é voltada para uma coletividade ou assuntos relacionados a 

uma harmonia em grupo, mas sim para um desejo individual, opondo-se, assim, ao que se 

espera de uma senhora japonesa de idade. No filme, a ganância da personagem ganha enfoque 

diversas vezes. A satisfação do cliente vem em primeiro lugar para que ela possa adquirir 

recompensas em forma de ouro em troca dos serviços oferecidos. Não se importa com o bem-

estar de seus funcionários, ou se o serviço é demasiado cansativo, pesado ou ardiloso de se 

fazer, se o cliente estiver pagando bem. Um dos exemplos em que sua ganância é retratada foi 

quando o espírito gigantesco e fedorento adentra os domínios de Yubaba e deseja ser 

atendido, porém, todos os funcionários se encontravam assustados com a possibilidade de ter 

que executar essa tarefa. A personagem também não passa de maneira alguma a impressão de 

serenidade; ela se enfurece diversas vezes com as pessoas e chega até a cuspir fogo pela boca 

na narrativa. Além disso, não sabe lidar com seu filho. No que tange à sabedoria em relação à 

criação e educação de seu filho Boh, a personagem possui diversas falhas. Por incrível que 

pareça, ela, apesar de sua fama de “má” entre seus ajudantes, demonstra extremo apreço e 

amor pelo seu filho, mostrando-nos outra faceta de sua personalidade. O carinho é tão grande 

que, quando ele chora, ela faz todo o possível para que ele pare de chorar, dando para a 

criança presentes, guloseimas e o que tivesse ao seu alcance. O menino nunca sai de seu 

quarto; vive isolado de qualquer tipo de contato com outras pessoas ou criaturas, o que talvez 

represente o fato da personagem possuir apego extremo, medo de perder a criança para 

alguém ou que a mesma contraia alguma doença e possa vir a falecer. 

Essas características que compõem a personagem Yubaba – nervosa, gananciosa e 

insegura perante seu filho e com medo de perdê-lo – não lhe conferem o papel de “senhora de 

idade” modelo. Ao invés de ser serena e calma, Yubaba não aparenta estar em paz. Ela se 

encontra sempre com problemas para resolver; suas atitudes visam apenas o próprio bem, e 

não o das pessoas que estão ao seu redor, somando o fato de não saberem como se portar 

perante seu filho. É como se sua idade não tivesse somado ou inferido na sabedoria em 

algumas áreas da sua vida. Seu comportamento aparenta muito mais de uma mulher jovem-

adulta, do que de uma velha propriamente dita. Além de não demonstrar cansaço físico ou 

dificuldades de locomoção ou para executar qualquer tarefa, vários aspectos de sua vida não 

parecem estar solucionados. Um exemplo disso é a rixa que a personagem possui com sua 

própria irmã gêmea, Zeniba. 



162	

	

A impressão transmitida é de que ela ainda necessitaria de muitos anos de vida para 

resolver seus problemas e adquirir uma visão menos centrada em si própria e olhar ao redor e 

ser mais benevolente com seus funcionários.  

Podemos pensar em justificar, em um primeiro momento, essas características da 

personagem no fato de ela não ser uma velha comum, e sim uma bruxa e que, com seu poder, 

viriam consequências; entretanto, sua própria irmã Zeniba, que também é bruxa, aparenta ser 

uma velha tradicional – mesmo possuindo poderes mágicos. Ela possui empatia para com as 

pessoas à sua volta, apesar de haver alguns momentos de fúria e estresse. No filme, é retratada 

fazendo peças de tricô como hobby no interior de seu lar. 

Neste contexto, podemos perceber que a personagem aqui escolhida foi construída de 

maneira proposital, para que o contraste seja realmente percebido entre ela – que seria 

considerada o outro tipo de velha, a estranha e diferente – e sua irmã gêmea – a idosa com 

características pacíficas e normais, que se aproxima do que os japoneses entendem como uma 

velhice saudável. 

Esse contraponto proposto pelo diretor faz-nos refletir a respeito de uma “maneira 

outra” de ser velha. Assim, como Yubaba, uma senhora de idade poderia sentir-se insegura 

consigo mesma. Apesar de sábia, ela poderia não saber todas as respostas para as questões da 

vida tanto num âmbito pessoal quanto coletivo. Também poderia, às vezes, tomar atitudes 

egoístas ou visando apenas o próprio sucesso, que não seria considerada uma pessoa má por 

isso. No filme, a personagem, apesar de ter transformado os pais da Chihiro em porcos, 

através de um feitiço, ela possui honra e cumpre com sua palavra, libertando-os e devolvendo 

a eles suas aparências normais após a garota ser bem-sucedida em seu desafio. 

Com a obra, percebemos que não só existe um tipo de velhice, mas vários tipos. 

Devemos assim aprender como coexistir com as diferenças e não esperar um comportamento 

padronizado de uma senhora idosa, só porque é considerado norma. 

 

4.4 RUPTURAS, MULHERES E MIYAZAKI 

 

Após a pequena contextualização feita para introduzir e nos situar sobre a construção 

do papel da mulher na sociedade japonesa, pudemos observar, através de seis exemplos, mais 

especificamente uma representante feminina de cada fase do quadro, para perceber que elas 

conseguem romper de diversas maneiras tais concepções. 

A partir de uma entrevista para a revista Kikan Iichiko, em 1994, o diretor afirma não 

planejar fazer de seus personagens principais heroínas do sexo feminino: 
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Eu não planejo logicamente dessa forma. Quando se compara um homem de 
ação e uma menina em ação, eu sinto que as meninas são mais galantes. Se 
um menino está andando com um longo passo, eu não acho que há qualquer 
coisa em particular, mas se uma garota está andando galantemente, sinto: 
“isso é legal”. Talvez seja porque eu sou um homem, e as mulheres podem 
pensar que é legal quando verem um homem caminhando. No início, eu 
pensei “essa não é mais a era dos homens. Já não é a era da taigimeibun.133” 
Mas depois de dez anos, eu fiquei cansado de dizer isso. Agora, eu só digo 
que é “porque eu gosto de mulheres”. Isto tem mais realidade. 134 
(MIYAZAKI, 1994, tradução nossa). 

Nesse trecho da entrevista, Miyazaki assume que a era das mulheres havia chegado, 

porém afirma ter se cansado ao longo da sua caminhada, possivelmente por perceber poucas 

mudanças reais no que diz respeito às possibilidades e oportunidades referentes à esfera 

feminina. 

Em outra entrevista fornecida à Young Magazine, em fevereiro de 1984, o diretor 

também comenta sobre o que pensa a respeito das mulheres; nesse caso específico, discorre 

sobre da criação da personagem Nausicaä: 

Bem, os homens não estão em boa forma nos dias de hoje. Quando um 
homem dispara uma pistola, é como se ele estivesse atirando, porque esse é 
o seu trabalho, e ele não tem outra escolha. Isso não é bom. Quando uma 
garota está disparando uma arma, aí sim é realmente alguma coisa. Quando 
eu vi o filme Gloria, eu realmente me senti tão bem, neste caso não era uma 
garota, mas uma mulher de meia-idade [obasan]. Ela dispara uma arma 
como se estivesse lançando pratos. Foi realmente emocionante. [A história 
de] um homem quando adquire independência sempre conta [em alguns 
casos], que ele derrota um oponente em uma batalha, ou enfrenta uma 
situação difícil. Mas, no caso da mulher, ela sente, aceita, aninha, ou algo 
parecido... Nausicaä não é um protagonista que derrota um adversário, mas 
um protagonista que compreende ou aceita. Ela não pensa em vingar a morte 
de seu pai. Ela é alguém que vive em uma dimensão diferente. Tal 
[personagem] é uma mulher em vez de um homem. Se ela fosse um homem, 
isso seria muito estranho. Eu sinto que os homens [dependem] mais das 
palavras. Eu sinto que, para as questões relativas à natureza, as mulheres 
lidam com elas através dos sentimentos.135 (MIYAZAKI, 1984, tradução 
nossa). 

																																																								
133  Justa causa disponível em: <http://en.allexperts.com/q/Japanese-Language-1797/TAIGI-MEIBUN.htm>. Acesso em: 26 

jan. 2017. 
134  I don't logically plan it that way. When we compare a man in action and a girl in action, I feel girls are more gallant. If a 

boy is walking with a long stride, I don't think anything particular, but if a girl is walking gallantly, I feel "that's cool." 
Maybe that's because I'm a man, and women may think it's cool when they see a young man striding. At first, I thought 
"this is no longer the era of men. This is no longer the era of taigimeibun." But after ten years, I grew tired of saying that. 
I just say "cause I like women." That has more reality. 

135  Well, men are not in good shape these days. When a man is shooting a handgun, it's just like he is shooting because that's 
his job, and he has no other choice. It's no good. When a girl is shooting a handgun, it's really something. When I saw a 
movie Gloria, I really felt so, well, it's not a girl, but a middle-aged woman (obasan)-- She shoots a handgun as if she is 
throwing dishes. It's really exhilarating. (The story of) a man gaining independent always told though (some events) in 
which he defeats an opponent in a battle, or fights his way through a difficult situation. But in the case of woman, it's to 
feel, to accept, or to cradle, something like that... Nausicaä is not a protagonist who defeats an opponent, but a 
protagonist who understands, or accepts. She doesn't think about avenging her parent's death. She is someone who lives 
in a different dimension. Such (character) is a woman rather than a man. If it's a man, that's too weird. I feel that men 
(depend) more on words. I felt that, for the issues concerning nature, women deal with them by feeling. 
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O olhar do diretor perante as mulheres confere às mesmas inúmeras potencialidades. 

Por serem minorias, nem sempre são retratadas desta forma pelas produções midiáticas. 

Muitas vezes são romantizadas ao extremo, como vimos no caso do shōjo e às vezes são 

retratadas de forma erotizada, como Greiner (2015) afirma.  

No trecho da entrevista sobre Nausicaä, observamos que Hayao infere qualidades 

positivas às mulheres, como, por exemplo, quando uma mulher se propõe a realizar uma 

tarefa, ela o faz, pois há uma vontade verdadeira em seu interior, e não somente por ser seu 

trabalho. Além disso, o diretor crê que a mulher é mais crédula e sábia. Ela compreende seus 

inimigos, ela pensa qual solução seria racional. Porém, é necessário ressaltar que o diretor 

discorre sobre uma personagem específica e, apesar de muitas de suas personagens femininas 

trazerem as mesmas qualidades, outras possuem aspectos e tomam atitudes diferentes. 

Apesar de o diretor aparentar não acreditar transmitir propositalmente uma mensagem 

crítica a respeito das mulheres, ele de fato o faz. 

A nação japonesa construiu uma memória em torno das mulheres inserindo-as em um 

círculo familiar, caracterizando-as como submissas, frágeis, com vocação somente para o lar. 

A maioria das produções culturais também reforça essa visão considerada normativa, 

vigente na sociedade e os influxos contrários que irrompem, com tal posicionamento, são 

suprimidos, desconstruídos pela mídia e logo perdem sua popularidade – como pudemos ver 

no caso específico das mogas.  

O diretor Miyazaki, ao compilar suas personagens banhando-se nas mais variadas 

fontes e textos culturais, distanciando-se das representações femininas puramente tradicionais, 

consegue dar voz a uma minoria esquecida. Subverte o papel esperado de uma mulher e 

também suas formas de representação, chegando a criar uma memória própria que retrata 

diversos tipos de mulheres que lutam pelo que acreditam e são independentes dos homens, 

assim como afirma o diretor em uma reportagem do jornal online, The Guardian, produzida  

em junho de 2015: 

Muitos dos meus filmes têm personagens femininas fortes – garotas 
corajosas e autossuficientes que não pensam duas vezes em lutar pelo que 
acreditam com todo seu coração. Elas precisarão de um amigo, ou um 
defensor, mas nunca um salvador. Qualquer mulher é tão capaz de ser um 
herói quanto qualquer homem.136 (MIYAZAKI, 2015). 

Essa memória criada pelo diretor pode ir além da própria memória, referente apenas às 

personagens femininas atreladas ao âmbito panorâmico de sua estética; pode evocar por 

																																																								
136  Many of my movies have strong female leads – brave, self-sufficient girls that don't think twice about fighting for what 

they believe with all their heart. They'll need a friend, or a supporter, but never a saviour. Any woman is just as capable 
of being a hero as any man. 
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exemplo, memória das mulheres escritoras da era de ouro da literatura japonesa – descritas no 

primeiro capítulo, ou de quando o Japão era regido por um sistema matriarcal, ou remeter às 

próprias new girls e mogas. Ou, pensando por outro viés, essa memória não se restringe 

somente ao Japão, ela pode recuperar uma anterioridade e provocar em seus espectadores uma 

memória ontológica, que explora uma potência criadora e, desta forma, transmitir a 

oportunidade de um recomeço.  

Vimos que o papel da mulher – no caso específico desta dissertação, a japonesa – fora 

construído com o passar do tempo, modificou-se e desta mesma maneira pode transformar-se 

novamente. Miyazaki recupera essa ideia ao demonstrar que é possível desvincular-se de um 

padrão imposto pelo mercado de entretenimento, acionando o papel de animador criador, 

como visto através dos pensamentos de Martel ao misturar referências em suas mulheres, 

gerando novos textos (Lotman), representações femininas inusitadas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS: AS MULHERES DE MIYAZAKI TÊM ALGO A DIZER 

 

Iniciamos esta pesquisa com a contextualização da própria origem do animê, gênero 

no qual são categorizadas137 as obras do diretor.  

Desde o começo, podemos notar que o animê é uma linguagem híbrida, composta por 

uma série de aspectos influenciados por diversos gêneros e culturas, como, por exemplo, os 

emakimonos, ukio-es, mangás, linguagem dos quadrinhos jornalísticos, influência do teatro, 

filmes da empresa americana Disney, dentre outros.  

Descrevemos a respeito da consolidação de algumas expressões artísticas japonesas 

que influenciaram a consolidação do animê. Em paralelo, trouxemos também um pequeno 

histórico a respeito da formação do mercado de animação. Esse percurso proposto permitiu 

nos elucidar sobre as influências que compõem o animê e como fora construído o mercado no 

qual se inserem as obras de Miyazaki, bem como a apresentação ao leitor sobre quem é o 

diretor e alguns aspectos de suas obras. 

Mais adiante, no segundo capítulo, quisemos apresentar as lógicas de consumo que 

regem a produção de Miyazaki. Discorremos sobre o mercado do entretenimento, abordando 

principalmente suas restrições e possíveis escapatórias. Para tal, nos valemos primeiramente 

de Frederic Martel (2011, 2012), que nos elucidou a respeito da produção cultural no Japão e 

situou as próprias obras de Miyazaki nesse contexto, além de compará-las com empresas 

ocidentais. Vimos assim que a maioria das produções japonesas é voltada para o consumo 

interno e as produções do diretor aqui estudado chegam a ser uma exceção, pois são um 

sucesso de vendas tanto no próprio país quanto no exterior. 

Também trouxemos duas visões em relação à produção de bens culturais. A falta de 

tempo que os estúdios têm para criar novos conteúdos resultam na exaustiva repetição e na 

reprodução em réplicas incessantes nas mais variadas formas de distribuição: DVDs, séries, 

vídeos de youtube, filmes para serem exibidos em salas de cinemas e outros. Em 

contrapartida, fora abordada a possibilidade de criar conteúdos únicos, criativos e artísticos – 

apesar das dificuldades impostas pela indústria do entretenimento –, e a capacidade que o 

consumo tem de provocar identificação e inúmeras significações, provocando, dessa forma, 

algo além do simples valor de compra. A primeira percepção fora construída através de 

Martel, com uma visão realista, explicitando-nos sobre o funcionamento de conglomerados 

																																																								
137  Cf. Cavallaro (2006), Miyazaki (1996, 2008), Odell e Le Blanc (2015). 
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como a Disney e do próprio diretor Miyazaki (1996). Já a visão oposta fora abordada por 

Canclini (2008), Rose Rocha (2008, 2012), Miyazaki novamente e outros. 

Esses questionamentos ambivalentes podem ser expressos através de uma entrevista 

em vídeo feita pelo estúdio Ciné Live em 2005 sobre uma exposição realizada em Paris no 

ano de 2004 unindo as obras de Moebius, cartunista francês, e Hayao Miyazaki. Em um 

trecho retirado desse diálogo, fora exposto o pensamento de Moebius a respeito dos filmes de 

Miyazaki: 

Sr. Suzuki138 na conferência de imprensa disse que o Sr. Miyazaki sempre 
gosta de quebrar o sistema no qual ele está inserido, mas sua principal 
preocupação é referente a sua audiência, a satisfação do público. Portanto, há 
um senso de aventura aqui misturado com uma preocupação para com o 
espectador.139 (MOEBIUS apud HAYAO..., 2005, tradução nossa). 

Nesse sentido, podemos observar que o diretor explora uma maneira de escapar do 

sistema exaustivo, vicioso e padronizado do mercado, sem deixar no entanto de se preocupar 

em atingir o público.  

Miyazaki resgata aspectos do passado, do folclore japonês, soma com suas 

experiências pessoais vividas em outros países e outras variadas influências, com o intuito de 

provocar uma reflexão crítica em seus espectadores. Assim, compreendemos que sua estética 

é composta de maneira híbrida, o que foi explicitado no terceiro capítulo.  

Esse capítulo retoma de forma mais aprofundada a noção do hibridismo, já explicitado 

no primeiro capítulo através do histórico do animê, demonstrando que esse gênero foi 

composto por uma estrutura que une traços culturais advindos dos mais diversos locais. O que 

também dialoga com o segundo capítulo, ao demonstrar que alguns aspectos das estruturas 

narrativas de Miyazaki destoam de algumas produções técnicas e as qualificam como únicas, 

singulares no mercado global do entretenimento.  

Alicerçado com os pensamentos de Iuri Lotman (1996, 1999), Canclini (1990), Morin 

(2000), Miller (2013), Hall (2006) e outros, podemos perceber que signos, simbologias e 

materialidades são de grande importância para os seres humanos e estão intrinsecamente 

conectados a sua existência. Na esfera social – denominada por Lotman (1996) de semiosfera 

– onde interagem os indivíduos e os textos culturais, esses elementos entram em contato uns 

com os outros e, a partir daí, tornam-se capazes de trocar informações e, principalmente, criar 

novas coisas, novos textos. É justamente através da troca gerada pelas zonas de fronteira das 

semiosferas, que surge o inédito. Desta forma, podemos inferir que esse é o processo que 

																																																								
138  Produtor chefe e cofundador do Estúdio Ghibli. Disponível em: <http://studio-ghibli.wikia.com/wiki/Toshio_Suzuki>. 

Acesso em: 3 dez. 2016. 
139  Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=2L0YgdIpXas>. Acesso em: 3 dez. 2016. 
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Hayao Miyazaki utiliza para o criação de uma estrutura inovadora, apta a provocar 

pensamentos analíticos e reflexivos. 

No decorrer deste mesmo capítulo, vimos que a memória é um operador essencial para 

a criação do novo e a formação da cultura, pois ela recupera vestígios que se encontram no 

passado ou esquecidos e os restaura, possibilitando a interconexão entre fragmentos novos e 

velhos no continuum semiótico que tem como resultado a originalidade, os processos 

explosivos geradores de novidade, como diz Lotman (1999). 

Aspectos do passado foram observados através de traços culturais japoneses 

abordados na trama, tais como: gestos das personagens típicos dos orientais, estátuas 

religiosas, espíritos. Entretanto, coexistem com esses textos também uma gama de aspectos 

atuais e também traços provenientes de outras culturas: as personalidades fortes de algumas 

personagens femininas, máquinas steampunks, vestimentas vitorianas e outros.  

Para descrever a estética do diretor, exploramos objetos, arquiteturas e paisagens que 

compõem os cenários,  bem como as vestimentas, gestos, os tipos de personagens para que no 

final fosse executada uma análise ainda tímida a respeito das representações femininas, pois a 

ênfase real se daria em seu aspecto transgressor observado no quarto capítulo. Nesse contexto 

é necessário fazer um esclarecimento: toda análise feita da estética híbrida, plural, 

heterogênea, dialógica e dinâmica de seus filmes fora necessário, pois sem observar com 

atenção o entorno e o contexto no qual suas personagens estão inseridas, averiguar o caráter 

contraventor das mesmas seria impossível. 

No final do capítulo fora apresentado um quadro metodológico feito com base no 

corpus. Nele as personagens feminais de dez filmes dirigidos e roteirizados por Miyazaki 

foram distribuídas e agrupadas por fases da vida: crianças, garotas, jovens, adultas, adultas-

mães e idosas. Entretanto, no decorrer da análise, descobrimos que dividi-las por fases 

concretas é impraticável, pois a complexidade do caráter psicológico ou físico das mesmas 

ultrapassa as fronteiras propostas: as personagens femininas são híbridas, ou seja, adultas que 

se comportam como crianças, japonesas com comportamento estrangeiro, senhoras idosas que 

possuem bastante força física. Além disso, boa parte das representações apontadas no quadro 

consistem em personagens redondas; em outras palavras, são construídas de maneira 

complexa, aproximam-se do comportamento das mulheres reais, por isso são capazes de 

proporcionar um nível de identificação com o espectador ou provocar um estranhamento 

perante a maneira com  a qual se comportam. 

 Após apresentar esse percurso metodológico, iniciamos o quarto capítulo. Iniciamos 

por meio da exposição da relação entre a memória e a história, com base nos pensamentos de 
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Le Goff (1990) e Halbwachs (1990). Nesse contexto, vimos que a memória auxiliava os 

povos orais a recordar aspectos tradicionais e a consolidar a identidade individual e coletiva. 

Com o decorrer do tempo e o surgimento da escrita, as formas de recordar se modificaram e 

passaram a ser arquivadas através de documentos. Desta forma, a memória se tornou ainda 

mais seletiva, elegendo apenas o que seria relevante para os grupos que se encontram em 

posição de gerenciamento da sociedade, excluindo e marginalizando assim memórias de uma 

minoria, como Pollak (1989) nos elucidou.  

Considerando esse pensamento, fomos construindo um pequeno histórico sobre as 

posições das mulheres japonesas a partir das memórias formuladas com o transcorrer das 

mudanças na nação nipônica: Vimos que, conforme Mikiso Hane (1988), o Japão do segundo 

século d.C. era governado por mulheres, mas que apenas seis séculos depois, no período 

Heian, século VIII (794-1185), o lugar das mulheres havia sido deslocado drasticamente para 

uma posição de submissão que persiste até os dias atuais, contando com algumas ressalvas, 

como, por exemplo, o fenômeno da literatura também no período Heian e alguns séculos 

adiante com as new girls (1910) e as mogas (modern girls, 1920). 

Esses dois últimos acontecimentos, principalmente o movimento das mogas, foram de 

grande importância para as japonesas, que, através delas, começaram a se conscientizar sobre 

o papel submisso que mantinham e começaram a escrever para as revistas contando sobre seu 

dia a dia, sonhos e frustrações, como forma de ganhar voz e visibilidade. 

Ao mesmo tempo que a mídia e o consumo propiciaram liberdade para essas 

mulheres, as revistas e outros meios também difamaram as mudanças provocadas, ao 

demonstrar que essas jovens garotas se vestiam diferente e agiam diferente pois eram 

consumistas e fúteis. As revistas elucidaram que as verdadeiras mulheres, assim como 

propunha o governo japonês da época, deveriam se casar, ter filhos e formar família. 

Esse caso específico ilustrou uma das formas de poder estabelecida contra as minorias, 

aqui representadas pelas mulheres. A esse respeito, Foucault (1984) e Louro (1997) nos 

informaram que o poder é uma estratégia que funciona como um sistema capilar inferindo 

censuras para aqueles que não se comportam conforme as normas e que a memória também 

pode ser uma das ferramentas utilizadas nesse processo. 

Após todo um embasamento introdutório nesse capítulo, a respeito da construção da 

memória das japonesas na sociedade nipônica e como se dão alguns jogos de poder, um 

exemplo de mulher de cada fase, exposta no quadro da segunda parte do terceiro capítulo, 

fora apresentado com o intuito de demonstrar o caráter transgressor das representações 
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femininas de Miyazaki, por meio do rompimento com supostos comportamentos, ações e 

outros julgados socioculturalmente  adequados. 

As personagens escolhidas foram: Lisa, Lady Eboshi, Fio, Kiki, Ponyo e Yubaba. 

Cada uma dessas personagens rompem, de distintas e mais variadas maneiras, com o histórico 

de submissão da mulher japonesa descrito no início desse capítulo. Essa ruptura faz-se 

possível justamente devido à maneira híbrida pela qual as personagens são construídas. A 

fusão entre influências de diversos gêneros e textos culturais, abordadas no terceiro capítulo, 

permite com que memórias de diversas mulheres sejam abordadas em uma única construção 

textual. 

É necessário ressaltar que nos aprofundamos apenas em uma pequena e específica 

esfera que girava em torno da transgressão das personagens referentes ao histórico de 

submissão feminina somente em aspectos referentes à nação nipônica. Entretanto, observamos 

que as mulheres de Miyazaki possuem a potencialidade de romper com parâmetros femininos 

impostos não somente pela sociedade japonesa mas em outras sociedades. Por exemplo: Para 

os ocidentais, a personagem Kiki, do filme O Serviço de Entregas da Kiki (1989), uma garota 

que aos 13 anos se muda sozinha para uma cidade repleta de desconhecidos e decide montar o 

próprio negócio, deixando o amor em plano secundário, infringe com algumas concepções. 

Nesse contexto, Philippe Ariès (1981), historiador francês, afirma que, com o 

surgimento das instituições de ensino no século XV voltadas para a aprendizagem infantil, 

ocorreu, nas civilizações ocidentais, o abandono das crianças do universo adulto, pois elas  

passaram a obter um universo exclusivo, o universo infantil. Os infantes, assim, passaram a 

ter maior responsabilidade perante a educação e a moral, deixando de lado as antigas 

exigências trabalhistas e a obrigação de um amadurecimento precoce. Essa aura em torno da 

criança vem sendo cimentada entre as sociedades não orientais desde esta época e, com o 

advento da mídia, essa separação entre adulto e criança se tornou ainda mais clara. Conforme 

necessidades mercadológicas, a segmentação do público, núcleo da própria esfera infantil, 

também se dividiu, passando a ser diferenciado entre gênero feminino e masculino, assim 

como no Japão, por exemplo, observadas na separação entre shonen140 e shojo141. 

Nesse contexto, a produção de animação americana – exploradas no primeiro e 

segundo capítulo –, em especial, a companhia Disney, exporta uma quantidade abundante de 

suas produções culturais para o mundo todo e seu conteúdo se torna um referencial no que diz 

respeito ao imaginário infantil.   

																																																								
140  Mangás destinados ao público jovem masculino (LUYTEN, 2012). 
141  Mangás destinados ao público jovem feminino (LUYTEN, 2012). 
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Os filmes clássicos da Disney que protagonizam mulheres as retratam como princesas, 

sempre em busca do amor e a espera de um príncipe encantado. A mensagem transmitida, 

portanto, atrela a felicidade, assim como proposto no governo japonês da era Meiji, ao 

casamento e à constituição de uma família.  

Apesar desse cenário ter sido alterado nos tempos hodiernos, primeiro timidamente, 

através do filme Mulan (1998), depois Valente (2012) e, com o sucesso mundial de 

bilheteria142, Frozen: uma aventura congelante (2013). Miyazaki já vem explorando o lado 

feminino que transpõe essa concepção desde os primórdios de seus trabalhos na Ghibli. Desta 

forma, Kiki, a protagonista de um filme lançado em 1989, irrompe com essa aura em torno da 

criança e, ao mesmo tempo, com a noção de que a felicidade está relacionada apenas à busca 

do amor verdadeiro. 

Entretanto, é necessário ressaltar que o que está ocorrendo há certo tempo é o processo 

inverso: a criação do halo em torno da infância, denominado adultização infantil. O pontapé 

inicial para os estudos nesse tema, segundo Ferreguett (2014), fora dado pelo estadunidense 

Neil Postman, em 1994, através de seu livro O desaparecimento da infância, publicado no 

Brasil somente cinco anos depois. Segundo Postman (1999), na atualidade, as crianças estão 

se transformando em pseudoadultos. Com a televisão e a mídia eletrônica, as informações e 

entretenimentos passaram a ser disponíveis para todos, contribuíram para o rompimento da 

barreira divisória entre adulto e criança.  

Porém, neste caso específico, devemos levar em consideração a data na qual fora 

lançado o filme da protagonista Kiki – 1989 –, onde nem a própria Disney havia explorado 

em seus longas-metragens questões que subvertessem o posicionamento das garotas em 

relação ao trabalho, de maneira independente, e a busca do autoconhecimento como 

prioridade. 

Foi constatado também, no decorrer dessa pesquisa, que não somente as heroínas ou 

protagonistas como Kiki, mas todas suas mulheres, de um modo geral, possuem alguma voz, 

ou seja, não se encontram em posição de submissão.  

As prostitutas, no filme Princesa Mononoke (1997), Ursula, do fime O Serviço de 

Entregas da Kiki (1989), além de outras personagens, encontram-se com papel secundário, 

são consideradas planas – como visto no terceiro capítulo –; as prostitutas, por exemplo, 

muitas nem são nomeadas e mesmo assim são detentoras de atitudes audaciosas, 

																																																								
142 Disponível em: <http://www.boxofficemojo.com/movies/?id=frozen2013.htm>. Acesso em: 4 dez. 2016. 
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demonstrando um comportamento incomum, às vezes, até dentro da sociedade fundada no 

próprio filme.  

Talvez esse desejo de rompimento do sistema, somado a uma estética única analisada 

nessa pesquisa seja justamente o motivo de tanto sucesso – como descrito no capítulo 2. Para 

ilustrar tal constatação, Susan Napier (2007, p. 196, tradução nossa) faz uma pesquisa com fãs 

das obras de Miyazaki, e relata que “[...] grande parte da discussão deles é em um nível 

emocional e intelectual em vez de um material”143. Ainda segundo a pesquisa da autora, os fãs 

apreciadores e intérpretes se reúnem para refletir sobre questões como problemas ambientais, 

consumismo, alienação, machismo, especulando, assim, sobre a sociedade contemporânea e 

não somente sobre a quantidade de objetos que cada um possui e coleciona, o que demonstra, 

além de tudo, que o consumo é capaz de extrapolar o valor material e o de troca; ele serve 

para pensar, comunicar e formar identidades, assim como visto no segundo capítulo. 

O diretor provoca, desta forma, um pensamento crítico que não poderia ser construído 

sem a presença da memória. Podemos reconhecer a presença de questões voltadas à memória 

em diversos sentidos: desde sua própria vivência, mobilizando sua memória individual, 

quando, por exemplo, afirma em sua biografia que ensina aos seus pupilos que, para 

transmitir uma emoção, ação ou acontecimento de maneira convincente, é necessário recorrer 

a suas próprias lembranças e até à coletiva: 

Quando as pessoas falam a respeito de um belo pôr-do-sol, elas folheiam 
apressadamente um livro de fotografias de pôr-do-sol ou saem em busca de 
um pôr-do-sol? Não, você fala sobre o pôr-do-sol desenhando a maior 
quantidade possível de pores do sol que estão armazenados dentro de você – 
sentimentos profundamente gravados nas dobras de sua consciência daquele 
entardecer que vistes quando fora carregado na garupa de sua mãe a tempo 
que essa memória torna-se quase um sonho; ou aquele pôr-do-sol lavado que 
vistes quando, pela primeira vez em sua vida, estavas encantado com a cena 
em ao seu redor; ou o pôr-do-sol que testemunhastes quando estavas envolto 
em solidão, angústia, ou calor.144 (MIYAZAKI, 1996, p. 28, tradução nossa). 

O diretor também acessa arquivos históricos, utilizando aspectos da própria cultura 

japonesa, na construção de cenários e desenvolvimento de complexos personagens. E talvez 

desperte no espectador um conjunto de lembranças, uma nostalgia, talvez de um tempo 

idealizado, que nunca tenha vivido, em que fosse possível uma vida harmoniosa na relação 

entre homem-natureza, um tempo em que as mulheres fossem equivalentes aos homens, 

																																																								
143  [...] so much of their discussion is on an emotional and intelectual level rather than a material one. 
144  When people speak of a beautiful sunset, do they hurriedly riffle through a book of photographs of sunsets or go in search 

of a sunset? No, you speak about the sunset by drawing on the many sunsets stored inside you- feelings deeply etched in 
the folds of your consciousness of the sunset you saw while carried on your mother’s back so long go that the memory is 
nearly a dream; or the sunset-washed landscape you saw when, for the first time in your life, you were enchanted by the 
scene around you; or the sunsets you witnessed that were wrapped in loneliness, anguish, or warmth. 
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anciões fossem respeitados e crianças pudessem tomar decisões. Memória essa articulada de 

forma ontológica.  

Emmanuel Carneiro Leão (2003, p. 143) elucida a respeito de uma memória que 

englobaria em seu interior todas as outras: “todas as memórias de fato supõem, pois, uma 

outra memória, a memória originária, aquela fonte de criação que doa na medida que retira 

potencialidades”. Em outras palavras, essa memória ontológica, como o autor a denomina, 

envolve os mecanismos dos indivíduos que fundem o ser e o agir: 

Ora, os modos de agir e operar se plantam nos modos de ser e realizar-se. É 
o impulso que desperta em nós a memória criativa de um princípio 
aristotélico, o princípio da integração reciprocamente constitutiva de ser e 
agir: operari sequitur esse, os modos de operar seguem os modos de ser. 
Nestes termos, a memória operativa de fatos é uma função empírica, ôntica, 
que supõe uma memória transcendental, ontológica, de possibilidades e 
sentido. (LEAO, 2003, p. 144). 

Desta forma, podemos dizer que a memória ontológica seria uma memória original, e 

uma memória como possibilidades ainda não realizadas; operamos e agimos da maneira que 

somos, ela é o que permanece registrado como a essência e como potência do ser.  

Com a evolução do ser humano como ser e espécie, assim como vimos através dos 

pensamentos de Edgar Morin (2000), a construção do aparato psíquico racional também 

proporcionou o desenvolvimento de um lado subjetivo, o que comunica através de imagens e 

símbolos, formando a própria cultura. Desta forma, entendemos que o ser humano, não só na 

visão do autor, mas também pela própria memória ontológica, é inseparável da cultura. A 

ligação entre natureza, homem, mulher e cultura exploradas por Miyazaki aciona justamente 

essa anterioridade humana que está conectada com o potencial criativo. 

O diretor reconhece que certos valores culturais construídos, com o tempo, 

acarretaram situações danosas e degradantes ao humano; entretanto, ao desconstruir modelos, 

situações e personagens, ele permite pensarmos em uma condição anterior do que se encontra 

a sociedade atualmente, recuperando a memória ontológica, onde o homem se veria em seu 

estado original: o ser, o ambiente que o circunda e as inúmeras possibilidades de criar e agir 

sobre o mesmo. 

Nesse sentido, podemos compreender que, de certa maneira, Miyazaki pressupõe a 

ideia de recomeço. Ao acionar a memória ontológica, o diretor faz-nos pensar na capacidade 

de criação, invenção, nos modos de agir. 

A concepção do tempo representada nos enredos de algumas obras do diretor nipônico 

pode ser comparada ao tempo cíclico presente nas culturas arcaicas. À luz dos pensamentos 

de Monica Nunes (2013), aportados em Mircea Eliade, que discorre sobre aspectos 
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mitológicos narrados pelas sociedades de tradição oral, podemos entender que a codificação 

temporal era baseada na crença do eterno retorno. “A ideia do eterno retorno do tempo faz 

parte do mecanismo que garante ao homem arcaico vencer a brevidade e a unicidade de sua 

vida. Graças ao regresso à origem, espera-se nascer de novo” (NUNES, 2013, p. 42). 

No filme Princesa Mononoke (1997), por exemplo, após a batalha final onde a floresta 

proibida fora destruída, Ashitaka e San, no término do longa, olham para o horizonte com a 

certeza de que a vida continua e ela sempre se renova. Desse modo, o diretor Miyazaki (2008, 

p. 16, tradução nossa) explica: 

Eu não estou tentando resolver os problemas do mundo. Nunca pode haver 
um final feliz na batalha entre a humanidade e os deuses ferozes. No entanto, 
mesmo em meio a ódio e carnificina, a vida ainda vale a pena viver. É 
possível encontros maravilhosos e coisas bonitas acontecerem. 145 

Ao retratar idosas que agem como crianças, ex-prostitutas antes excluídas pela 

sociedade, que agora trabalham arduamente e contribuem para seu povoado, crianças que se 

comportam e agem como adultos, mulheres que são independentes e nem pretendem se casar, 

cenas nas quais o real e o mundo espiritual se confundem, a crença e a verdade se misturam, 

personagens que não são inteiramente boas ou ruins, sociedades agrícolas construídas com 

base em um pensamento moderno, traços pertencentes somente à cultura nipônica que 

coexistem com mundos europeus, fazem-nos pensar em possibilidades, em um recomeço. 

O híbrido, o que exclui a norma, o que não é puro, o que é frequentemente associado à 

esterilidade, aquilo que não dá frutos, pode ser considerado aqui nesta investigação o tesouro 

do autor. É aquilo que permite enxergar a potencialidade humana. O híbrido é o que origina o 

novo, provoca pensamentos. É o que coloca em cheque conceitos cimentados na sociedade. 

Observar o que não é comum, o estranho, produzidos com a mistura de traços 

diferentes e conhecidos, requer do espectador uma reflexão maior para compreender tal 

aspecto inusitado. Suas personagens femininas são um desses estranhamentos. Em um mundo 

– tanto países ocidentais quanto orientais – onde a mulher protagoniza constantemente em 

produções culturais um papel atrelado à submissão, fragilidade, passividade ou em 

contrapartida sexualizados e vulgarizados, torna-se essencial representações que destoem de 

tais características, fazendo-nos buscar, mediante meditações a respeito do tema, se realmente 

essa é a única maneira de “ser”, comportar e entender as mulheres.  

Desta forma, toda a transgressão proposta por Hayao Miyazaki, aqui exploradas 

apenas por um pequeno viés, através das personagens femininas e também da sua estética, são 
																																																								
145  I am not attempting to solve the world’s problems. There can never be a happy ending in the battle between humanity and 

ferocious gods. Yet, even amidst hatred and carnage, life is still worth living. It is possible for wonderful encounters and 
beautiful thing to exist. 
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somente apresentadas para que no final a oportunidade de um recomeço e de mudanças sejam 

exploradas, visando de fato que seus espectadores possam discutir e fazer algo a respeito das 

provocações expostas nos filmes e é justamente por isso que ele deve ser estudado. 

Em meio a um circuito exaustivo da produção cultural, Miyazaki representa um 

respiro. Permite-nos pensar na possibilidade não só de aproveitarmos melhor a indústria 

cultural, mas faz-nos refletir, através do seu conteúdo transgressor, que é possível recuperar 

memórias, retratar minorias esquecidas e, principalmente, modificar princípios tomados como 

certos.  
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