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Resumo: 

 
Elementos da cultura japonesa vem tomando cada vez mais espaço no nosso dia-a-dia, 

especialmente quando se trata de filmes e desenhos animados como é o caso deste estudo, 

no qual o grupo se propõe em buscar uma compreensão maior do filme por meio de 

interpretação sobre os procedimentos de análise. Tendo como base o terceiro longa do 

Studio Ghibli: Meu Amigo Totoro (em japonês: Tonari no Totoro, Hayao Miyazaki, 1988) 

e o texto Lendo as Imagens do Cinema de Laurent Jullier e Michel Marie (2009), 

apresentamos a análise fílmica no nível do plano (parte do filme situada entre dois pontos de 

corte), evidenciando e caracterizando o estilo, a narrativa, as regulações técnicas e a 

disposição dos pontos de vista, assim como a utilização de luzes e cores. 
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1. Introdução 

Criado por Hayo Miyazaki e Isao Takahata em 1985, o Studio Ghibli possui mais de 

vinte filmes lançados até hoje, além de contar com diversas indicações ao Oscar e outras 

premiações importantes no mundo da sétima arte, apesar de passar por um breve hiato com 

a saída de um de seus criadores, o estúdio continua em atividade e nos presenteou 

recentemente com o anúncio de um novo filme sendo produzido. 

Quando se trata de animações japonesas temos uma visão diferente do que estamos 

acostumados a assistir em filmes convencionais live action, ou seja, diferente dos filmes 

comuns que são realizados por atores reais, aqui temos imagens que são desenhadas. Somos 

capazes de observar como a narrativa e a estética do oriente é mais complexa do que os 

tradicionais blockbusters, muito comuns em obras do ocidente, mas essa não é uma exceção 

a regra, também temos obras hollywoodianas com profundidade e estética únicas, como é o 

caso do estúdio Pixar, pioneiro no ramo das animações, o estúdio americano talvez seja o 

que mais se aproxime da vastidão das criações e obras do Studio Ghibli. 

Neste trabalho nós nos propusermos a analisar no nível do plano o terceiro longa da 

cronologia de filmes produzidos pelo estúdio, pois o mesmo também é responsável por 

distribuir diversas outras obras de animação em parceria com outros países além do Japão, 

o filme que chegou no Brasil com o título de: Meu Amigo Totoro (Hayao Miyazaki, 1988) 

é um dos mais importantes títulos do estúdio e seu personagem Totoro é utilizado como 

ícone do estúdio até hoje. 

Hayao Miyazaki já havia dirigido outros filmes que variavam de comédia/ficção 

científica para aventura/fantasia, mas com um filme sobre duas jovens que se mudaram para 

o campo e encontraram criaturas misteriosas, Miyazaki saiu de sua zona de conforto. Meu 

amigo Totoro é um filme intensamente pessoal e íntimo, como se estivéssemos olhando para 

as memórias da família de alguém. Isso é o que o torna tão especial. 

 
 

2. O ponto de vista 
 

Aqui não precisamos nos preocupar com a operação de uma câmera ou com a 

abertura da objetiva, o que não significa que não existe um ponto de vista, preocupação com 

sombra e luz ou se teremos planos abertos ou fechados, mas antes de falarmos do ponto de 

vista utilizado na obra, é necessário informar ao leitor que o estúdio possui, como uma de 

suas principais características, a criação de mundos fantásticos que são acolhedores e ao 

mesmo tempo cheios de mistério, outra particularidade do estúdio é a forma como desenham 
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as paisagens de suas obras, o que é muito importante para a análise do ponto de vista, de 

distância focal e profundidade de campo que faremos a seguir. 

Conforme a definição de Jullier e Marie (2009) em Lendo as Imagens do Cinema, o 

ponto de vista se define a partir da localização da câmera, o ponto de onde se parte o olhar, 

mas na ausência de uma, construímos aqui o ponto de observação utilizado em uma cena 

ilustrada em uma animação, ou seja, ao invés de um operador de câmera se posicionando 

para conseguir determinado take, temos o ilustrador desenhando a cena conforme a observa 

em sua mente. 

A direção de arte foi entregue nas mãos de Kazuo Oga, que apesar de estar iniciando 

sua carreira, abordou de forma concisa cada detalhe, escolhendo cuidadosamente desde a 

paleta de cores a ser usada no filme até mesmo se a curva na estradinha de terra seria feita 

para a esquerda ou para a direita, seguindo o estilo animista japonês de um mundo natural e 

totalmente vivo espiritualmente, Oga demonstrou assim seus pontos fortes e integrou 

permanentemente a equipe de produções, por fim, o estilo de Oga tornou-se o estilo 

comercial ao qual estamos acostumados do Studio Ghibli. 

Resumidamente, a narrativa do filme se passa no Japão pós-guerra e trata das 

aventuras de Satsuki e Mei, filhas de um professor que precisou se mudar para o campo a 

fim de ficar mais próximo do hospital onde se encontra sua esposa doente. A primeira parte 

do filme, na qual Totoro aparece pela primeira vez, sugere a ideia da imaginação fértil 

comumente associada às crianças. 

É uma história infantil, simples, mas que, ainda assim, permite uma série de leituras 

que não excluem umas às outras e que extravasam as intenções de seu criador. Totoro pode 

existir apenas na cabeça imaginativa das crianças, pode ser um protetor ativo das florestas 

ou uma espécie de ceifador e mesmo assim, os animadores de Meu amigo Totoro (IDEM) 

conseguiram criar uma história que se assemelha a vida real infantil, eles conseguiram 

capturaram maneirismos infantis, toneladas deles. A curiosidade aguçada das personagens 

que não se acanham ao encontrar criaturas tão diferentes a elas, e na verdade, sentem-se 

felizes e interessadas ao estarem conhecendo algo tão diferente do habitual, assim como as 

crianças na fase mais infantil que não foram expostas ao preconceito a tudo que é diferente 

do habitual. O hábito de sempre questionar o mundo e aceitar o diferente a sua volta é uma 

coisa que vemos muito mais nas crianças do que nos adultos, que já possuem conceitos pré- 

fabricados das coisas. 

O encanto com o novo, a descoberta, a novidade, também é algo que as personagens 

principais do filme demonstram tal qual as crianças reais. Serem expostas a algo novo e tão 
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diferente da rotina habitual de onde moram, desencadeia nas crianças uma alegria que só 

pode ser adquirida através da descoberta na infância. Felicidade que infelizmente, na 

maturidade, perdemos e substituímos pelo medo do novo. Se as personagens de Meu Amigo 

Totoro fossem adultas, ou até mesmo pré adolescentes, talvez não houvesse nem mesmo 

uma narrativa a ser contada do ponto de vista de que não nos damos a liberdade de se 

aventurar tanto quanto as crianças se predispõem a tal. 

Observando o filme, você quase pensa que está assistindo crianças reais brincando, 

correndo, falando e rindo. Exceto que isto é uma animação, produzida e desenhada a mão. 

É tão orgânico, genuíno e bem feito que faz uma filmagem, onde há captura de movimentos 

reais, parecer desajeitada e robótica em comparação. 

Podemos notar que os planos ressaltam a riqueza de detalhes que são encontradas em 

grande parte das obras do estúdio, então há uma predominância do plano aberto, onde temos 

vastas paisagens que facilitam a nossa ambientação e reforçam a ideia de novos ares que 

chegam com a mudança da família, porém isso não significa que não haja a existência de 

planos mais fechados para realce dos detalhes de cena. 

Segundo Collin (2017), apesar do diretor Hayao Miyazaki não gostar de ser 

designado como “anime”, nome dado as animações japonesas (Hayao certa vez chegou a 

afirmar em entrevista ao site japonês Golden Times, que a invenção do termo anime “era 

um erro”), o longa possui as mesmas fortes características de tais obras, como as expressões 

exageradas dos personagens, que são sempre ressaltadas de forma cômica ou através do 

exagero, demonstrando o que os personagens estão sentindo no momento da cena. 

Como as personagens principais do filme são duas crianças, talvez se fosse o ponto 

de vista de outra obra, faria com que as criaturas e os cenários do filme nos dessem a 

impressão de que tudo é grande e intimidador, afinal estamos assistindo ao ponto de vista 

de duas garotinhas, mas no entanto, enquanto vamos assistindo a obra e entendendo aquele 

universo, essa perspectiva nos causa justamente o efeito contrário, as criaturas possuem um 

ar simpático e acolhedor apesar do tamanho avantajado. 

Se nos utilizarmos da filosofia de Charles Sanders Peirce (apud VOLLI, 2007), pai 

da semiótica americana, para compreendermos o uso dos planos escolhidos na obra, 

veremos que o filme é construído de maneira que nos entregue sentimentos a cada quadro: 

conforto, confiança, carinho e amizade, cada cena é moldada com o ponto de vista correto 

para causar uma sensação. Isso faz do consumo da obra uma rica experiência de sentimentos 

e emoções, sendo tão carregada de imagens indiciais. 
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3. Luzes e cores 
 

Como dito anteriormente, ao batermos o olho em um filme do Studio Ghibli somos 

diretamente afetados pelo sentimento que o filme se propõe a transmitir, e com Meu amigo 

Totoro (IDEM) não é diferente. Com cores vibrantes e paisagens que mesclam o realístico 

com o fantasioso, o filme possui uma paleta de cores que transmite tanto a inocência dos 

personagens como a fantasia do mundo mágico apresentado ao público. Ainda utilizando a 

semiótica americana como base, somos capazes de ler a obra através do seu uso de cores e 

da paleta que o filme utiliza para dar tom a sua obra. 

As sombras por sua vez não possuem uma demarcação forte, e possuem um tom 

mais sútil que desenha os personagens, nada muito sombrio, mas escuro o suficiente para 

apresentar um ar de mistério aos personagens mágicos. Quando apresentadas no cenário, as 

sombras nunca são utilizadas de maneira que passe um sentimento de soturnidade ou trevas, 

sempre delicadas e quase imperceptíveis estão ali somente para desenhar e contornar o 

cenário e as personagens. 
 
 

Figura 1: O uso de sombras na animação6 

 
Como na maioria das obras de Hayo Miyazaki, em Meu amigo Totoro (IDEM) o 

verde é uma cor que predomina muito na tela do telespectador quando está assistindo ao 

filme. Retratando os vastos campos verdes das planícies japonesas ou das plantações de 

arroz que cobrem o vilarejo da casa nova da família, o verde claro e nítido é extremamente 

presente na tela. É interessante observar que a cor verde no cinema muitas vezes é associada 
 
 
 

6 Figura Frame de Meu amigo Totoro. 
1. Disponível em < https://education.burnsfilmcenter.org/education/classrooms/168/projects/471> 



 51 

ao equilíbrio, a coragem e a serenidade, três características muito presentes na obra em 

questão. 
 
 
 

Figura 2: Plano aberto com predominância de tons verdes7 
 

Figura 3: Plano aberto com predominância de tons verdes8 

 
O azul é outra cor muito predominante nos planos da obra, presente no céu, em 

algumas criaturas e em detalhes marcantes que possuem um azul com a tonalidade bem 

nítida assim como o verde já dito. O azul é uma cor que possui forte significância no 

audiovisual, pois carrega consigo a impressão e os sentimentos de confiança, fidelidade, 

afeto tranquilidade e segurança. 
 
 
 
 
 
 
 

7 Figura 2. Disponível em < https://thewellredmage.com/2016/12/08/my-neighbor-totoro/> 
8 Figura 3. Disponível em: < https://br.pinterest.com/pin/393079873712931753/?lp=true> 
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Figura 4: Tons de azul representado no céu da animação9 

 
Outra cor bastante presente é o rosa, diferente do azul e do verde que preenchem a 

tela, o rosa é utilizado em detalhes, a língua dos personagens, o vestido da irmã mais nova, 

o guarda-chuva e a bochecha das personagens. O rosa aparece para indicar a infância, 

pureza, o sonho e a fantasia. Há ainda cenas onde é possível notar o rosa sutilmente nos céus 

do cenário. 
 
 
 

Figura 5: Mei e Satsuki, personagens principais10 

 
 
 
 
 
 
 
 

9 Figura 4. Disponível em: < http://www.lies.com/wp/2017/04/01/ghibli-collector-more-art-of-my- 
neighbortotoro-art-direction/> 
10 Figura 5. Disponível em: < http://studio-ghibli.wikia.com/wiki/Mei_Kusakabe/Gallery> 
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Figura 6: Totoro, o espirito da floresta11 

 
 
 

4. Combinação audiovisual 
 

A trilha sonora de Joe Hisaishi para o filme, busca emocionar tanto as imagens do 

filme. Hisaishi, que compôs trilhas para filmes anteriores de Miyazaki como Nausicaä do 

Vale do Vento e Laputa: Castelo no Céu, melhorou claramente com Totoro. Enquanto a trilha 

sonora de Castle in the Sky era boa, Nausicaä não tinha a magia de suas obras posteriores. E 

essas duas trilhas basearam-se muito nos sintetizadores. 

O Meu amigo Totoro (IDEM) também emprega sintetizadores, mas o estilo funciona 

muito melhor para este filme, dando-lhe um som divertido e dinâmico (My Neighbor Totoro, 

Original Soundtrack, 2017). Azumi Inoue, cantora que interpretou em faixas para a trilha 

sonora de Castle in the Sky, canta quatro músicas e vocaliza para uma faixa em Totoro. Sua 

voz enérgica e clara funciona perfeitamente para o filme. 

Azumi abre o leque da trilha sonora, com a música divertida e de marcha "Stroll", 

seguindo as cenas de introdução da obra com informações sobre a equipe técnica logo de 

início, costume este de animações orientais. Isto é seguido por "The Village In May", uma 

melodia simples que é introduzida durante a viagem de Satsuke e Mei para sua nova casa. 

Como o ponto de exclamação no título promete, "A Haunted House!" pega o ritmo de 

suspense que engloba a cena de Mei e Satsuke indo visitar a casa “mal assombrada” . Os 

sintetizadores e as batidas tortuosas nesta faixa são simplesmente divertidos, assim como os 

efeitos sonoros dos pedacinhos de fuligem em "Mei and the Dust Bunnies". 

"Evening Wind" é uma faixa muito mais suave e reflexiva, com flauta solo, ventos 

inferiores e uma harpa em segundo plano que faz com que o telespectador se ponha no lugar 
 

11 Figura 6. Disponível em: < https://giphy.com/search/catbus/> 
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de Satsuke, a mescla da cenas chuvosas e a faixa dão totalidade a combinação. "Not Afraid" 

começa alta e dramática antes de nivelar os efeitos sonoros do fumigador de fumaça e o 

principal tema de Totoro. "Lets Go to the Hospital" e "Mother" são duas faixas adoráveis, 

enquanto "Totoro" é baixa e misteriosa. 

A combinação audiovisual do filme não deixa nada a desejar em questão de sinergia. 

Todos os momentos da obra foram marcados tanto visualmente quanto sonoramente, a ponto 

de se tornar uma memória que dificilmente será apagada. Em cenas com bastante luz e tons 

claros, músicas agitadas e de vozes agradáveis tomam conta da ambientação, já em cenas 

onde as garotas tem de enfrentar dilemas, sempre há ou chuva ou presença de tons 

acinzentados, que combinados a músicas mais calmas e densas proporcionam uma sinestesia 

incrível. 

Joe Hisaishi faz um ótimo trabalho ao equilibrar as faixas animadas e divertidas com 

faixas lentas e melancólicas e até mesmo tons de mistério e maravilhas, como aqueles em 

"Totoro". Os vocais de Azumi Inoue em "Mother" e "A lost Child" são limpos e adicionam 

um toque agradável também. Embora Meu Amigo Totoro tenha vários temas recorrentes, o 

tema mais forte é apresentado na trilha notável, "The Path of Wind", que representa o 

desenvolvimento do laço entre as irmãs e Totoro. Esta é a faixa mais conhecida do filme e 

reproduzida em vários versões diferentes. 

O tema laços também aparece em algumas outras faixas, como "Evening Wind", "The 

Huge Tree in the Tsukamori Forest" e "Moonlight Flight". Hisaishi acrescenta variação a 

cada uma dessas faixas, então a melodia nunca fica monótona ou cansativa. "Mei Is Missing" 

é uma das partes mais dolorosas no filme por acompanhar cenas de bastante tensão e drama 

entorno da doença da mãe das protagonistas da obra, mas é seguido pela "Catbus" otimista 

e despretensiosa e pela alegre faixa "I'm So Glad", dando um tom ameno e despretensioso 

logo depois da tempestade. Azumi Inoue fecha o leque com "My Neighbor Totoro (The 

Ending Song)" e outra versão do "Stroll", na qual ela é acompanhada pelo Coro das Crianças 

de Suginami. 

Além da trilha sonora impecável, os sons emitidos por Totoro praticamente se torna 

parte de uma melodia. Desde a sua primeira aparição no ponto de ônibus à espera do Catbus, 

até a última cena, os gritos de Totoro aparecem sempre em momentos importantes do filme, 

como uma “sirene”. 
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5. Considerações finais 

Além de ser uma ótima introdução aos filmes de Hayao Miyazaki e do Estúdio 

Ghibli, o filme, Meu Amigo Totoro (IDEM), consegue agradar a todos os públicos, mesmo 

aqueles que ferrenhamente mantêm apenas animações de grandes estúdios como Walt 

Disney e Pixar, como exemplos de obras merecedoras de premiações. Além do foco 

principal da análise, o objetivo era difundir nosso interesse por animações japonesas e limpar 

a visão obstruída que a maioria acadêmica tem de apenas enxergarem o lado ocidental da 

indústria. 

A análise fílmica no nível do plano foi um gancho sem precedentes para que nós 

pudéssemos construir conhecimentos e aplicá-los interpretando o filme. Ao obter 

informações que extrapolam o conhecimento básico do desenvolvimento da trama, pudemos 

desossar a obra como um todo e demonstrar a técnica da obra que tivemos contato desde 

infância, conseguindo usar o que aprendemos em sala de aula. Foi de um resultado bastante 

satisfatório e que iremos reproduzir com toda a certeza. 
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