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RESUMO 
Este artigo analisa a edificação audiovisual de Hayao Miyazaki, levando em consideração 
aspectos narrativos em torno do modo de sentir, agir e entender o mundo, por meio da forma 
do cinema de animação e práticas técnicas provenientes da escolha do diretor, através do 
discurso do voo. Para isso equivale o foco em questões relacionadas ao próprio cinema. Se 
destacando conceitos como a teoria do autor, leitmotiv, além de estudar características que 
são especificas do cinema japonês. Para isso foi necessário buscar autores como Oliveira, 
Stam, Eisenstein e Austruc; além de debater os processos semióticos de acordo com os 
pensamentos de Peirce, Pinto e Joly. Por meio do entrelaçamento desses conceitos, espera-
se entender elementos que constituem a obra do diretor e a problemática do discurso do voo. 
 

PALAVRAS-CHAVE:  Anime. Miyazaki. Cinema. Leitmotiv. Semiótica. 

 

ABSTRACT 
This article analyzes Hayao Miyazaki 's audiovisual construction, considering narrative 
aspects about the way to feel, act and understand the world, by means of animation cinema 
and techniques practices from the director's through the speech of flight . This is equivalent 
to the focus on issues related to the cinema itself. Emphasizing concepts such as the theory 
of the author, leitmotiv, besides studying characteristics that are specific to Japanese cinema. 
For this it was necessary to look for authors like Oliveira, Stam, Eisenstein and Austruc; 
further on discussing the semiotic processes according to the thoughts of Peirce, Pinto and 
Joly. By the intertwining of these concepts, expects to understand elements that constitute 
the work of the director and the problematic of the speech of flight. 
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raphaelparreiraesilva@hotmail.com  



 

 

 

X Encontro dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação Social de Minas Gerais     

7 a 9 de novembro de 2017 – Belo Horizonte – CEFET-MG (Campus II). 

            Introdução: 
 

Esse artigo visa discutir as manifestações acerca do discurso do voo e como que essa 

presença pode gerar indeterminas interpretações, sejam elas quais forem (psicológicas, 

filosóficas, românticas, entre outras), baseando fortemente no processo de significação, 

dentro da obra de Hayao Miyazaki. Infiro que o voo possa ser uma reivindicação por parte 

do diretor, não estando em todos os seus filmes apenas como plot da história, mas como 

proposta de uma síntese ideológica, uma vez que sua relação com a aviação, como será 

abordado mais adiante, estabeleceu-se há um certo tempo, tornando, sem dúvida, uma de suas 

paixões. 

Hayao Miyazaki é um dos mais famosos diretores do cinema de animação japonês. 

Suas obras conquistaram numerosos fãs ao redor do mundo, recepções, em suma, positivas 

pela crítica, além da conquista de respeito por profissionais dentro da aérea cinematográfica, 

como, por exemplo, Akira Kurosawa2. 

Desde a infância o interesse de Miyazaki por desenhos era latente. Enquanto seu pai 

e tio trabalhavam com construção aeronáutica, ele ilustrava aviões que mais gostava3. Por ter 

vivenciado a segunda Grande Guerra, mas, principalmente, as consequências do pós-guerra, 

o criador, talvez como forma de escape daquela realidade da qual vivenciou e em que seu 

país se encontrava, desenhava mangás no período escolar. Após se formar em Ciências 

Política e Economia, foi contratado pela Toei Animation, onde trabalhou como desenhista, 

produtor, entre outras tarefas. Na Toei seu trabalho era mais direcionado para a produção de 

series de TV, o que estimulou sua saída da empresa, pois seu foco, desde a entrada para o 

campo da animação, residia na elaboração de filmes animados.  

                                                           
2 No encontro promovido por uma TV japonesa, em 1993, intitulado Miyasaki Meets Kurosawa, o diretor de 
Os setes Samurais (1954) afirmou ter se emocionado bastante com O Serviço de Entregas de Kiki (1989) e 
colocou Meu Vizinho Totoro (1988) como um dos seus filmes favoritos. 

3 Percebe-se a relação emotiva que o diretor já demonstrava para com a aviação. Talvez esse elo tenha tamanha 
potência, em função da nostalgia paterna, que tal fato pode trazer para a representação do voo incontáveis 
significados. 
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Após variados trabalhos relacionados a produção de filmes e series animadas, com 

passagens em diversas produtoras, foi na criação de um mangá que Miyazaki iniciou sua 

popularidade. Em 1982 desenhou e roteirizou Nausicaã no Vale do Vento. Neste, o 

desenhista já começava a demonstrar algumas de suas principais características, como o 

protecionismo ecológico, personagens femininos fortes e aviação.  

O êxito do quadrinho estimulou o animador a adaptar Nausicaã para um longa de 

animação. Produzido por Isao Takahata, amigo de Miyazaki desde os tempos da Toei, e 

distribuído pela Topcraft, a estreia do filme ocorreu em 1984. O retorno financeiro foi grande 

o suficiente para possibilitar que Miyazaki e Takahata fundassem sua própria produtora de 

filmes animados: o Estúdio Ghibli. Assim, desde as primeiras produções audiovisuais do 

estúdio, a marca Ghibli e o nome de Hayao Miyazaki ganharam fama considerável em escalas 

mundiais.  

Os filmes Ghibli, em destaques aqueles concebidos por Miyazaki, tem como 

pressuposto discutir as relações dos humanos com o mundo, mesmo que para isso seja 

necessário a interferência do fantástico. É comum a presença de criaturas ou magias nos 

filmes da marca.  

Dentro dessa ótica, entendo que os elementos que constituem a narrativa de Miyazaki, 

em especial o voo, proporcionam uma variável de significações sobre a interação 

homem/mundo. Possivelmente seja essa a intenção do autor: moldar o relacionamento do 

personagem com o espaço diegético, por meio do mise en scène, e, dessa forma, incentivar a 

promoção, talvez pela catarse, como visto em Hikiji (2012)4, do entendimento de mundo do 

espectador através da consciência crítica. 

 

            Singularidades culturais percebidas no cinema japonês 

 

                                                           

4 A autora afirma que as formas materializadas de catarse no indivíduo - impulsos agressivos, patológicos e 
exorcização de um ‘eu’ psicótico - podem ser canalizadas pelo sujeito ao entrarem em contato com a 
determinada obra (seja ela literária, musical, pictórica, etc.). Dessa forma, observamos como a catarse funciona 
como um mecanismo para o sujeito quando este observa situações tragicômicas, reais ou ficcionais, 
transformando as suas respectivas manifestações sentimentais. A catarse auxilia na perda de estresse e contribui 
com a constituição da forma do sujeito e de sua performance. Toda a carga de nervos do indivíduo é posta para 
fora ao formular o gesto catártico.  
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Em função disso, estudar a obra de Miyazaki corresponde entender a importância do 

cinema de animação e do cinema japonês no mosaico atual da sétima arte. Além disso, a 

compreensão de tais eventos reside nas colocações de assuntos em vigente pauta como a 

preservação da natureza, avanços tecnológicos, movimento feminista e desigualdade.  

Diante disso, evoco aqui certas características do animador que compactuam com a 

forma de se fazer cinema no Japão, ou seja, há certas peculiaridades que são notadas como 

demasiadas idiossincrasias dentro do formato audiovisual japonês nas quais Miyasaki se 

enquadra.  

Eisenstein (1929) já observava a riqueza existente dentro da cultura japonesa e que 

era incompreensível a maneira como os japoneses não a aproveitavam para moldar suas 

películas5. Para ele, a forte presença da escrita pelo formato em ideogramas, sugere a ideia 

de montagem, gesto esse importantíssimo para o universo cinematográfico.   

Oliveira (2016) também compartilha da mesma opinião. De acordo com ela, o 

ideograma propõe mais do que a escrita ocidental, pois transmite novas concepções e permite 

o surgimento fácil de metáforas. 

Essa metaforização, em grande parte, é facilitada pela peculiaridade da escrita 
japonesa ser ideográfica e possibilitar uma polissemia natural, pois a imagem tem 
muito mais apelo à imaginação poética do que a escrita não-ideográfica. 
(OLIVEIRA, 2016, p. 99).  
 

Em virtude disso, quando enfim o cinema japonês apropriou-se da estrutura 

linguística, esta trouxe consigo outros traços artístico-filosóficos nacionais, como o uso do 

tempo cronológico na ação. A exaltação do “agora”, assim como arquitetado numa frase 

ideográfica, permite saborear melhor o presente e exibir diferentes elementos em tela. É como 

se ocorresse uma desaceleração do tempo em virtude de uma espécie de contemplação e 

meditação.  

Conforme destacado por Eisenstein (1929), acredito que uma das influências para tal 

gesto tenha sido o teatro nipônico, em especial, o Kabuki. Esta forma de encenação recorre 

                                                           
5 Na época em que o cineasta russo escreveu esse artigo o cinema japonês tinha realizado poucas obras 
relevantes. Foi apenas na década de 50 com surgimento de diretores como Akira Kurosawa, Yasujirô Ozu e 
Ishirô Honda que o país oriental entrou de vez como uma das grandes escolas da sétima arte. 
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ao tempo lento, os movimentos cênicos são retardados e tal escolha, de modo geral, é vista 

como positiva no Japão. Os japoneses valorizam seu respectivo teatro e as características do 

mesmo se tornaram uma extensão no cinema. Obviamente que a maioria das cenas filmadas 

(ou animadas) não são feitas em “câmera lenta” - ou nos termos propostos para o modelo 

cênico citado no que diz respeito a degustação do presente – mas é perceptível a utilização 

desse artificio em obras fílmicas nipônicas. Essa herança do teatro Kabuki é sentida em Porco 

Rosso (1992), por exemplo. Na cena em que Rosso tem uma espécie de delírio e “enxerga” 

pilotos mortos acima do céu. A elasticidade do tempo é notada e os detalhes visuais são bem 

explorados.  

Deleuze (1983) verifica que essa exploração em torno da ação no espaço cênico 

japonês funciona como um “sopro” de linhas horizontais e verticais que cobrem a tela. É 

como olhar para uma pintura do Japão feudal. Os traços únicos são unidos pela mão do 

‘editor’ que conta uma história, onde a conclusão quem faz é o observador da obra.  

Ao falar do cinema de Kurosawa, Deleuze (1983) afirma que o cineasta possui uma 

forte relação com as tradições nipônicas. O mesmo se aplica a Miyazaki. Por exemplo, a 

poesia haicai é uma das marcas mais famosas do universo japonês. Sua narrativa breve conta 

com palavras que se amarram sem o auxílio do verbo. Essa junção de palavras, que para 

Deleuze (1983) seriam blocos de ação, e para Eisenstein (1929), sinônimo de montagem, 

equivalem aos desenhos miyasakianos. Ao ler um haicai compreendemos sua narrativa pela 

conexão de palavras e potencial imagético; Vale leitura similar nos filmes de Miyazaki, pois 

com a sequência das imagens que a compreensão se fará.  

Além disso, infiro que a arte de Miyazaki por si só se compara com o haicai. Muito 

provavelmente o diretor olhou com mais atenção para tal tipo de poesia e se deixou 

influenciar pela mesma. Porem tal processo interartístico não foi o primeiro tampouco o 

último na história das artes japonesas. 

Outro ponto comum entre obras fílmicas e extremamente presente na cultura 

‘miyasakiana’ é a exacerbação da natureza. No país, há um gama grande de eventos naturais 

bem distribuído ao longo do ano - as quatro estações conseguem ser bem fidedignas dentro 

da concepção de cada uma - e, conforme enfatiza Oliveira (2016), as expressões artísticas 

como literatura e cinema são o elo do humano com a natureza. Dessa forma, para os nativos 
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do país do sol nascente onde o orgulho a fauna e flora é salientado, ao expor tal conteúdo em 

obras artísticas, a paisagem se estrutura como um personagem.  

Dessa forma, a vaidade para com o natural é constituída na esteira do ideograma e 

concluída imageticamente pelo alongamento da ação. Esta estrutura, além de instigar o 

potencial metafórico, condiz com o que Eisenstein (1929) admitia ser a real cinematografia. 

Ora, é nítido que o cinema japonês possui uma ‘semi-linguagem’, baseada no campo 

cultural desempenhado e alimentado por eles próprios, talvez cada país tenha um pouco disso. 

Contudo, ao observar essas idiossincrasias, entendo e concordo com Antonio Costa (1985) 

que há no macro conceito cinematográfico uma linguagem, “Uma linguagem com suas regras 

e convenções” (COSTA, 1985, p.27), mas uma linguagem.  

Dito isso, fica claro que essa linguagem, assim como qualquer outra, exerce um poder 

no seu meio, servindo de alicerce para o surgimento de qualquer obra fílmica. Miyazaki não 

foge disso. Entretanto, ele apropria dessas ‘regras cinematográficas’, se impulsiona das 

características japonesas fornecidas pela cultura (podendo ser algo nem percebido por ele já 

que está inserido e contaminado pela mesma) para gerar seus próprios gestos e tendências 

dentro da sua composição artística de animes.  

 

            Particularidades de Miyazaki: Leitmotiv e Teoria do autor 

 

Como enfatizo anteriormente, Hayao Miyazaki possui marcas que são constantes em 

suas obras; discurso antibelicista, presença de mitos e lendas, ode à natureza, personagens 

femininos marcantes e o voo. Entender seus gostos com relação a propriedade criativa de um 

longa é discutir o próprio cinema. Para isso, compreendo que certas teorias se encaixam no 

material artístico do diretor japonês. Ao realizar isso, busco evidenciar que essas 

particularidades de Miyazaki querem dizer algo mais do que simplesmente serem postadas 

em seus roteiros.  

O primeiro conceito que almejo problematizar é sobre a Teoria do Autor. Segundo 

Stam (2003) essa teoria surgiu entre o fim da década de 1950 e início dos anos 1960, guiando 

a crítica e o modo de se pensar cinema. O autor dessa proposta foi o romancista e diretor 

Alexandre Astruc, com seu ensaio Bith of a new avant-garde: the camerapen, de 1948. 
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Astruc é outro pensador que reivindica a linguagem no cinema. No livro citado, ele conclui 

que o cineasta pode defender suas crenças da mesma forma que um escritor faria num 

romance. O nome ‘Camarapen’ não é apenas uma alusão para uma reciclagem da sétima 

arte, mas também a ideia de que a câmera para um diretor de cinema é como uma caneta para 

um romancista. Astruc acreditava que o cineasta também deveria ser capaz de dizer “eu” 

como os poetas e escritores. “O cinema irá libertando-se paulatinamente desta tirania do 

visual, da imagem pela imagem, do concreto, para tornar-se uma escrita tão maleável e tão 

sutil como a linguagem escrita” Pinheiro (2012, p. 65, apud ASTRUC, 1994, p. 21).  

Essa teoria ganhou força com François Truffaut, um dos maiores nomes da Nouvelle 

Vague, pois o cineasta francês, enquanto percussor e crítico do cinema, era contra a forma 

institucionalizada de se fazer filme na França. Ele ridicularizava a tradição fílmica de seu 

país, alegando que uma obra refletia outra.  

“Para Truffaut, o novo cinema se assemelharia a quem realizasse, não tanto pelo 

conteúdo autobiográfico, mas pelo estilo, que impregna o filme com a personalidade de seu 

diretor. ” (STAM, 2003, p.103). O autor certifica que ‘a teoria do autor’ se aplicava em 

Truffaut, pois este além de se firmar no decorrer dos anos, levando peculiaridades técnicas 

em seus filmes, dava créditos a outros diretores com personalidades estilística mesmo, em 

certos casos, trabalhando em estúdios hollywoodianos, como Alfred Hitchcock. 

Dentro desse prisma, estou de acordo com Stam (2003) que ressalta que a Teoria do 

Autor teve um papel importante no resgate de filmes e seus mais variados gêneros, antes 

negligenciados e jogados no limbo pelo grande público, além de contribuir com a teoria e a 

metodologia cinematográfica. Foi importante também por integrar cinema e literatura e 

enriquecer os estudos acadêmicos sobre o cinema.  

Em função disso, saliento que para o reforço da busca de entendimento por trás do 

trabalho de Miyazaki, seja interessante resgatar outro pensamento: o Leitmotiv. O termo se 

originou nas obras de Richard Wagner, na metade do século XIX, quando o músico repetia 

frequentemente o tema numa partitura, unindo o som a um personagem ou aspecto narrativo, 

por exemplo.  

Repare que desde o nascimento da expressão já havia a reutilização da ação na 

estrutura artística do autor, no caso Wagner. Da mesma forma que o suspense é mantido em 
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filmes de Hitchcock, do mesmo modo que as referências a cultura pop são percebidas nos 

longas de Tarantino, do mesmo jeito que o voo é visto nas obras de Hayao Miyazaki. Evidente 

que o uso do Leitmotiv se modificou e ampliou com o tempo desde a proposta realizada por 

Wagner. Seu conceito atingiu mais campos e adotou novos significados.  

Focando na história do cinema, Oliveira (2015) percebeu que Fritz Lang foi um dos 

responsáveis pelo reuso do Leitmotiv. 

Ao propor a identificação do assassino por uma música que sugere leituras 
metafóricas, Fritz Lang introduz emprego do Leitmotiv no cinema. E é 
justamente tal perspectiva metafórica que permite a aproximação entre 
Lang e o conceito original de Leitmotiv. Ou seja, a utilização de um tema 
musical se constitui como uma composição que pretende ampliar os 
significados da obra para o espectador. (OLIVEIRA, 2015, p. 24) 

 
Diante disso, no exemplo demonstrado por Oliveira (2015) é notado que a música 

permanece forte no emprego do Leitmotiv, entretanto, consta-se também a maneira como os 

sentidos ao termo vão crescendo progressivamente. O próprio Wagner, mesmo que sem esse 

propósito, ao aplicar tal formulação levantou variáveis interpretações. “Seus motivos e suas 

posições variam e seus significados dramáticos se re-significam a cada nova combinação. “ 

(OLIVEIRA, 2015, p. 57).  

Ainda dentro dessa ótica, no texto Teoria da literatura e metodologia dos estudos 

literários (2003), René Wellek e Austin Warren apontam como configura o Leitmotiv na 

medida em que ocorrem repetições a partir da escolha do criador de uma determinada obra. 

Dessa maneira, observo que o Leitmotiv para o espectador, no caso do cinema, representa 

uma serie de cenas, ou discurso, que se sucedem na filmografia do diretor, como o caso do 

voo em Miyazaki. Não importando se a forma reprisada seja quase que idêntica a outra ou 

bastante diferente, mas, como assegura Julio Pinto – em comunicação verbal- se mantem o 

“caroço semântico”. Ou seja, se há uma música presente no momento em que o assassino 

aparece, como no filme de Fritz Lang, quando a mesma trilha tocar em uma passagem 

distinta, a ligação com o ato da personagem do matador será imediata, com chances de haver 

um novo atributo de valor nesse elemento narrativo. Ao mesmo tempo que existe a conexão 

com a primeira visualização do artificio, haverá um novo deslocamento de sentido. “...O 

Leitmotiv opera como uma espécie de gancho de significação que auxilia o espectador a criar 

sentidos dentro de uma obra...” (OLIVEIRA, 2015, p.73).  
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Em vista disso, assim como reconhecido no processo de semiose, onde uma 

reprodução de certo evento proporcionará transformações e movimentos para outras esferas 

de significações, essa repetição, sobreposta a outra, produzirá novas inferências. Retomando 

a Miyazaki, mesmo o Leitmotiv do ato de voar operando com importância num momento da 

história, todo instante que esse gesto for replicado ele estará sujeito a uma sobreposição de 

ideias, por parte do espectador, no caso, que podem gerar sentidos diferentes que o 

apresentado pelo autor. 

Assim, estudando os filmes de Miyazaki, verifico que certos momentos são 

característicos do autor que me permite afirmar se uma obra é dele ou não. Tal caracterização 

pode ser lida como uma figura diante da Teoria do autor e a forma multiplicada da mesma 

como manifesto do Leitmotiv. 

 

            Análise semiótica: ícone e índice  

 

Neste segundo momento abordarei questões relativas a semiótica e as diversas 

lucubrações transferidas pela mente fértil de Peirce. Tendo em vista que estudar demasiados 

fenômenos, como o cinema, por meio da ótica semiótica é entender a reverberação dos 

sentidos e as inúmeras inferências construídas por meio da semiose. Dessa forma, apoio mais 

uma vez em Peirce (2005) quando este considera que um signo torna-se real diante da 

efetivação do interpretante e da maneira como o mesmo atribui predicados ao signo. 

Em função disso, ao captar a variação dos signos e a estrutura triádica que conecta 

objeto, signo e interpretante, é interessante notar como que cada um desses elementos que 

compõem a trindade é similar e ao mesmo tempo diferente. Se reparar numa cena de qualquer 

filme, por exemplo, os atores são distintos de suas palavras proferidas, de suas vestimentas, 

do cenário ou dos objetos materiais que constituem a passagem. Contudo, como lembra Joly 

(1994), “ Todos podem significar algo diverso de si próprio e constituir-se, portanto, como 

signos. “ (JOLY, 1994, p. 38).  

Dito isso, resgatando o conceito de ícone, que constitui a ordem dos signos cuja a 

ligação se estabelece com o objeto, proporcionando assim uma certa equivalência. Um 

desenho pode ser lido como um valor icônico. Assim, já é perceptível a importância de 
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entender a capacidade semiótica do ícone na cultura da animação, uma vez que ele possui 

uma aproximação com metáforas e, como já observado, o Japão tem um apego a metáfora. E 

seria as metáforas a melhor forma de decifrar uma arte? 

Contudo, como afirma Pinto (1995), é logico que o ícone não se restringe a uma 

imagem, de propriedade física, como um desenho ou fotografia, no momento em que se 

instaura sua semelhança com o objeto. Entretanto, é salutar o pensamento do ícone enquanto 

vetor de informação.  

Como diz Peirce, no CP 2.276, um signo por Primeiridade é uma imagem 
do seu objeto e uma imagem só pode ser uma ideia. A função sígnica do 
ícone é, assim, a de exibir em si traços de seu objeto para uma mente. Por 
isso, uma de suas importantes características é a de que, através da 
observação direta dos ícones, podem ser descobertas outras verdades acerca 
de seu objeto, além dos traços que bastaram para a sua identificação, isto é, 
o ícone é responsável pela revelação de interpretantes inesperados. 
(PINTO, 1995, p. 24 e 25) 

 
Indubitavelmente, como define Peirce (2005), a imagem, enquanto signo icônico, 

possui um caráter de aparência constante com seu objeto. Ela quase que ocupa o lugar dele. 

“Na relação imagem/objeto, portanto, privilegia-se a identificação da qualidade material do 

ícone (seu fundamento) com a do objeto. ” (PINTO, 1995, p. 26).  

Retomando a Joly (1994), a potência de uma imagem (leia-se aqui a imagem da 

maneira mais polissêmica) é a soma de ícones que se relacionam analogicamente entre 

significantes e seus referentes. Um simples frame de um filme de animação, por exemplo, 

resgata atributos de seu referente. As formas, geométricas ou não, escolhidas para compor o 

quadro em destaque por parte do animador, ou uso das cores e suas respectivas significações 

são movidas por uma densidade icônica que vão culminar no símbolo. Afinal, há uma 

convenção de que a forma desenhada seja relativa a um menino (a), por exemplo. Tal 

símbolo, por sua vez, dependendo do contexto, poderá servir como índice. E por aí se infinita 

a complexidade semiótica interpretativa de uma cena congelada de um anime.  

Sendo assim, o índice, que pode ser lido como as pistas, os rastros deixados pelo 

objeto, além de expressar continuidade de um ato, se posiciona, conforme visto em Pinto 

(1995), para com o objeto na proporção em que é dirigido pelo próprio. Agrega-se a isso o 

juízo que o índice tem de poder gerar um conteúdo icônico a partir do momento que ele 

consegue atingir um nível de aparência com seu referencial. 
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Logo, avaliando profundamente as construções fílmicas do cineasta japonês e, 

consequentemente, o cinema de forma geral e o cinema nipônico, friso a avaliação feita por 

Julio Plaza (2010) sobre esse tipo especifico de nicho audiovisual.  

Do ponto de vista semiótico, o que o artista oriental procura acentuar é o 
efeito do ambíguo, do evanescente do aberto à interpretação, quer dizer, o 
caráter de qualidade de sentimento inscrito nos interpretantes imediatos e, 
portanto, nos objetos imediatos dos signos (...). O signo, então, se entretece 
numa redes de ambiguidades e de formas abertas à significação. Mas isso 
só é conseguido pelo vazio que é gerado as oposições energéticas e 
inversões visuais transformativas através de elementos opostos: Céu-mar, 
Terra-água, oposições que instalam entre seus componentes, a 
espacialização como abertura que se impõe ao tempo, dando a sugestão de 
grande vazio entre objetos, vazio que é preenchido mentalmente como um 
ícone. (PLAZA, 2010, p. 204) 
  

Portanto, com a observação de Plaza no que diz respeito ao recurso do ícone, ocorre-

se uma ligação com o propósito desse artigo de evidenciar a formatação do discurso do voo 

nos longas de Miyazaki. A partir do momento que nota-se essa presença constante na 

efetuação de suas obras, o artificio do ato de voar, independente se for plot twist do roteiro 

ou uma simples passagem em tela, contribui para a crença do índice. Índice e ícone podem 

caminhar juntos e, com efeito, re-significar.  

Nesse contexto, os usos de tais entendimentos semióticos auxiliam na compreensão 

dos valores significativos e referenciais constados na obra de Miyazaki. Principalmente no 

que tange a apropriação do ícone e índice enquanto tradutores da ordem visual. Afinal, a obra 

do diretor em estudo se resume ao estético. Essa transposição de sentido reforçará na 

articulação na medida em que o estudo acerca da composição fílmica do autor focar nas 

acepções causadas pela retorica do voo.  

 

            Metodologia: 

 

O trabalho metodológico utilizado aqui parte, uma vez mais, de tratados da filosofia 

de Peirce. A abdução, como enfatizado por Pinto (1995) é o conhecimento gerado pela 

hipótese. “Seu papel é vital no sentido em que a inferência hipotética é a responsável pela 

lógica da descoberta. ” (PINTO, 1995, p. 13).  

Deely (1995) assegura que a abdução é a lógica da distinção, já que com ela 

defrontamos ideias, anafóricas e catafóricas, e traduzimos sugestões. Essas sugestões podem 
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acarretar descobertas. Deely (1995) crê que a abdução seja originária no que diz respeito a 

formação de argumentos.  

Parece pouco, mas dentro da lógica de Peirce (2005) é na abdução que surgem as 

teorias. E tal conduta de pensamento não se restringe a apenas um campo do conhecimento. 

Seu uso guia descobrimentos seja nas ciências biológicas, geométricas, sociais, filosóficas 

ou comunicacionais. Isso se torna mais claro ao passo que percebemos que nosso 

conhecimento é dado não apenas pelos fenômenos e experiências externas, mas pelos 

fenômenos que criamos de modo interno. Há uma produção de sentido que damos ao mundo 

que não necessariamente seja igual a ele, mas que não deixa de ser verdade, pelo menos a 

nossa verdade.  

Como palpites, os processos abdutivos podem levar a erros, mas a falibilidade de 
uma hipótese não quer dizer que a abdução seja um processo de ensaio e erro. 
Fundamentalmente, o que acontece é que uma hipótese é formulada com base na 
experiência, através da escolha de um interpretante logicamente possível para os 
signos que se oferecem à observação. A inferência abdutiva é, portanto, um palpite 
razoavelmente bem fundamentado acerca de uma semiose. (PINTO, 1995, p.14). 

 
Verifico aqui como que essa dúvida surgida na mente por meio da hipótese caminha 

de forma evidente nas categorias peircianas; Primeiridade (qualidade), Secundidade 

(experiência) e Terceiridade (finalidade).  

Para Eco (1991) a abdução se determina na confiança de afinidade entre mente do 

interprete e a natureza para concretizar que tal suposição elaborada se torne algo palpável e 

confiável, pois cada inferência desse patamar entrará em conflito com outra, na medida de 

comparação, por meio da observação.  

Essa análise lógica, para Eco (1991), seria o primeiro degrau de um raciocínio 

tipicamente cientifico, bem como o processo argumentativo que cria novas concepções. Para 

que ocorra essa ação é notório relembrar que a abdução é um dos diversos elementos de um 

movimento cognitivo. Como retrata Eco (1991), essa sustentação hipotética aqui debatida é 

“o ponto de partida que pode interpretar os fatos observados de modo a identificar possíveis 

causas de eventos resultantes” (ECO, 1991, p.136). 

Segundo Eco (1991), o método abdutivo é considerado ferramenta prática para o 

alcance do estágio da investigação e comprovamento da série. Para o autor, qualquer pesquisa 
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cientifica usufruirá desse artificio hipotético, pois este dará a base para que a mesma pesquisa 

se torne concreta.  

Ao enfatizar, em detrimento da tradição cartesiana, que todo nosso conhecimento 
em uma base hipotética, por um lado, eu realço sua fiabilidade intrínseca, mas, por 
outro, proclamo resolutamente a necessidade de colocar a abdução na sala de 
controle do processo cientifico, pois é apenas por meio de hipóteses, de novas e 
mais ousadas abduções, que podemos descobrir novas verdades, ainda que de modo 
aproximado e provisório. (ECO, 1991, p.137). 

 
Em função disso, ainda baseando em Eco (1991), não é devaneio ressaltar que por 

meio dessas inferências o indivíduo pensante pode desvendar o objeto e perceber certas 

novidades da experiência. É valido o caráter criativo e aperfeiçoado sugerido pela abdução. 

Ela dá liberdade para que alcancemos padrões e convenções. Ela pode nos auxiliar até em 

escolhas diárias de contextos adversos, dos simples aos mais complexos, pois como 

destacado em Peirce (2005), as hipóteses estão presentes a todo instante da formação 

psíquica. 

Na visão dele, no momento em que optamos por nossas sensações a abdução está 

acolhida na mínima forma. Ela se manifesta com mais força no estado de exigência 

imaginativa, onde o poder criativo se percebe de maneira latente. Nesse emaranhado de 

significados, é importante lembrar que, para o pensador, a sensação, aqui, é lida como um 

atributo, predicado da hipótese, pois uma coisa não necessariamente está descolada da outra. 

Nossa percepção de mundo, conforme atores que enriquecem o agir, sentir e entender os 

fenômenos, é uma soma das sensações e inferências. “A diferença é que o julgamento real se 

baseia em argumentos racionais, enquanto que a hipótese de sensação, “ou signo mental 

natural”, é “arbitrário”, do ponto de vista racional, uma vez que é determinado pela 

constituição de nossa natureza”. (PEIRCE, 2005, p. 271). 

Dessa forma é indispensável enaltecer que o processo abdutivo, enquanto vetor 

interpretativo, não possui obrigatoriedade alguma em chegar a devida conclusão. Tal 

hipótese apresenta sua suposição, coletando em seu percurso os dados para que sustentem a 

ideia inicial, mas seu vigor produtivo pode encarretar um vislumbre diferente do 

“premeditado”. Visto assim, talvez nesse processo as premissas podem até levar a um 

equívoco. Evidente que há esse risco, mas no caso aqui estudado, a abdução funciona como 
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impulso para debater as camadas de percepções estéticas usufruídas por Hayao Miyasaki em 

torno do voo. 

Portanto, a abdução, incentivada pela teoria de Peirce, serve não apenas como 

consideração metodológica para a pesquisa disposta, mas ainda pauta os demais usos de 

conceitos e embasamentos destacados ao longo do estudo. Seu pano de fundo enquanto 

características hipotéticas se ergue no emprego para o eixo de todas as teorias debatidas. 

 

            Considerações: 

 

Em Hayao Miyazaki, foi notado que o diretor opera com um certo propósito diante 

das suas características. Estas marcas sentiram, a princípio, a lógica do costume do modus 

operandi de se fazer cinema, tendo em vista o conceito de linguagem existente na sétima arte 

ressaltada por Costa (1985), e a base engessada de se fazer cinema. 

O modo “adequado” de criação cinematográfica guia um certo padrão dentro desse 

meio, causando o surgimento de regras. Estas ditam a receita para as escolas 

cinematográficas, no caso, os países. As artes, ao firmarem suas obras, se fazem influenciadas 

pelas respectivas culturas de suas nações. No caso japonês isso não é diferente.  

Apoiando em questões levantadas por Eisenstein (1929) e Oliveira (2016), o Japão 

possui uma valorização do tempo presente, que estimula o conforto e a sensação do momento, 

uma filosofia de respeito a fauna e flora e uma herança cênica do seu teatro, em especial o 

Kabuki.  

Dito isso, Miyazaki usará dessas normas, mas não deixará de ditar a suas, 

promovendo assinaturas que o destacam enquanto cineasta autoral. Peculiaridades como 

personagens femininos marcantes, presença do fantástico (em alguns casos, referência a 

mitos e lendas de seu país) e o discurso do voo. Sem dúvida a aviação é uma de suas paixões. 

Assim como a animação, o ato de voar não encontra fronteiras e isso sempre foi um fascínio 

para Miyazaki. A busca de sua biografia é ascender o encontro do menino pequeno 

admirando modelos de aviões no local de trabalho do pai. O sentimento é tão forte que, como 

elemento de sua propriedade artística, conforme destacado anteriormente, no que consta o 

leitmotiv, a tematização do voo e insistência do criador das obras no tema, uma vez que em 
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todos os filmes realizados por Miyazaki o tratamento do voo está presente. E quando uma 

obra expressa tal sentimento, instiga-se o potencial metafórico.  

Destaca-se que o voo representando em seus filmes não possui apenas como 

característica o deslocamento físico ou apêndice narrativo de roteiro, mas seu emprego pode 

repercutir algo maior, Miyazaki pode sedimentar sua filmografia tendo o voo como estrutura 

de estilo. 

Nesse caso, os processos semióticos, com ênfase no ícone e índice, assistem para o 

conhecimento significativo nos filmes.  Os estudos de Peirce mostram como a semiose é um 

movimento ad infinitum. Uma obra, seja ela fílmica, auditiva, impressa ou pictórica contará 

sempre com a adição dos significados por parte dos consumidores dessas artes. Essa estrutura 

de pensamento em torno dos incontáveis signos, na medida em que não podemos pensar sem 

eles, como reflete Peirce (2005), auxilia no condicionamento para a tentativa de leitura de 

organizações ímpares de signos. No caso, viso captar essas formulações no cinema de 

Miyasaki. 

 

REFERÊNCIAS 

 
DELEUZE, G. Cinema – a imagem movimento. Editora Brasiliense, 1983. 

DEELY, John, 1995, Introdução à Semiótica. História e Doutrina, Lisboa: Fundação 

Calouste Gulbenkian. 

EISENSTEIN, S. ; O Princípio Cinematográfico e o Ideograma. P. 149-164, 1929. 

ECO, U. O Signo de Três. 1.ed. São Paulo; Editora Perspectiva, 1991. V . 1. 261p 

COSTA, A. Compreender o cinema. Tradução: Nilson Moulin Louzada, Sheila 
Schvarzman, Inácio Araújo. São Paulo: Globo, 1985. 

HIKIJI, Rose Satiko Gitirana. Imagem-violência: etnografia de um cinema provocador . 
1.ed. São Paulo: Terceiro Nome, 2012. V. 1 . 200p. 
 
OLIVEIRA, J. Por entre mitos e fadas: diálogos metafóricos com a literatura midiática 
japonesa da obra de Hayao Miyasaki. 2016. 277 f. Tese (Doutorado em  Letras) – 
Departamento de Letras, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo. 2016. 



 

 

 

X Encontro dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação Social de Minas Gerais     

7 a 9 de novembro de 2017 – Belo Horizonte – CEFET-MG (Campus II). 

OLIVEIRA, R. Encenação do Leitmotiv. 2015. 217 f. Dissertação (Mestrado em 
Comunicação e Artes) – Instituto de Comunicação e Artes, Universidade de São Paulo, São 
Paulo. 2015. 
 
JOLY, Martine. Introdução à análise da imagem. Tradução de José Eduardo Rodil. Lisboa: 
Edições 70, 2007. 176p. Disponível em: 
https://flankus.files.wordpress.com/2009/12/introducao-a-analise-da-imagem-martine-
joly.pdf  . Acesso em: 2016-10-24. 
 
PEIRCE, Charles S. Semiótica. Tradução: José Teixeira Coelho Neto. São Paulo: 
Perspectiva, 2005. 

PINTO, J. 1, 2, 3 da Semiótica. Belo Horizonte Editora UFMG, 1995. 

PLAZA, J. Tradução Intersemiótica. 2ed, Estudos (93), São Paulo: Perspectiva, 2010.  

PINHEIROS, F. A evolução da noção de Autoria no cinema. In: O Mosaico.  Faculdade de 
artes do Paraná/ UNESPAR, 2012. p. 59-72. 
 
STAM, R. Introdução à teoria do cinema. Tradução de Fernando Mascarello. Campinas: 
Papirus, 2003.  

STAM, Robert. Teoria e prática da adaptação: da fidelidade à intertextualidade. Ilha do 
Desterro A Journal of English Language, Literatures in English and Cultural Studies, 
Florianópolis, n. 51, p. 019-053, abr. 2006. ISSN 2175-8026. Disponível em: 
https://periodicos.ufsc.br/index.php/desterro/article/view/2175-8026.2006n51p19 . Acesso 
em: 18 ago. 2015. 
 
WELLEK, René, Austin Warren. Teoria da Literatura e metodologia dos estudos 
literarios . 1.ed. São Paulo: Terceiro Nome, 2003. V. 1 . 421p. 
 
 

 

 

 
 

 
 


