
“Sou feliz como sou”: pode não achar esta frase radical, mas é 
este o desafio lançado no maravilhoso O FIM DO OUTONO, de 
Yasujiro Ozu, por uma jovem mulher que anuncia alegremente 
que não está pronta para casar. Os mais velhos reagem com uma 
determinação escandalizada e comprometem-se a escolher de vez 
um marido para ela.

A situação que desperta tantos sentimentos é ironicamente 
simples. Os amigos de um homem recentemente falecido estão 
preocupados com o futuro da sua viúva (que todos eles cortejaram 
quando eram jovens) e da sua filha. Estes intrometidos bem 
intencionados tornam-se intrusos disruptivos à medida que tentam 
fazer arranjinhos para a filha, e depois para a mãe. Entretanto, 
ambas as mulheres se começam a apegar às liberdades inocentes 
que começam a viver.

www.medeiafilmes.com www.leopardofilmes.com

O FIM DO OUTONO foi realizado em 1960. (Ozu faleceu em 1963.) Consequentemente as lutas entre gerações precedem as clivagens 
do final da década de 1960. No entanto, a extraordinária sensibilidade de Ozu tornam-nas profundamente dramáticas, principalmente 
porque estas pessoas gentis e sensatas parecem ter vivido vidas serenas.

No início, a rapariga parece ser submissa; rebela-se posteriormente contra a noção de um casamento combinado com um 
estranho. Mas mais tarde acaba por parecer mais tradicional e conservadora do que as personagens mais velhas, quando protesta 
violentamente contra os rumores de um novo casamento para a sua mãe. Ela insiste que seria “imoral” e “repugnante”, porque 
desonraria a memória do pai.
É uma criatura aprisionada entre o passado e o presente. O seu lado moderno rejeita a noção de casamento como um mero 
exercício de tolerância. Ela acaba também por devastar os seus interlocutores mais velhos quando afirma que o amor e o casamento 
nem sempre andam juntos. No entanto, quando confrontada com o facto de a sua mãe ter decidido abraçar uma nova vida fica 
tremendamente perturbada com a suspensão das antigas convenções.

Apesar das reprovações dos pais, lamentando a desobediência dos filhos, bem como o seu reconhecimento de que a nova geração 
não tem nada em comum com a sua quando eram novos, Ozu mostra igualmente que a aprovação dos filhos é terrivelmente 
importante para os adultos. Além disso, os filhos são bastante possessivos com os seus pais – um conceito surpreendente para um 
público norte-americano.
O tema da Ocidentalização é subtil ao longo do filme. Existem, claro, garrafas de Johnny Walker e uma imensidão de tecidos xadrez, as 
inevitáveis motorizadas e t-shirts. Mas existem também alguns momentos reveladores quando as jovens mulheres em roupas colegiais 
alternam entre os passos minúsculos e leves condicionados pelo uso de kimonos e as corridas livres nos seus saltos altos e saias 
ocidentais. Uma vez mais, sentimos que Ozu se encontrava a estudar uma geração em transição – aquela que estava dividida entre 
tradições e os instintos poderosos que indicavam que era tempo de as deixar para trás. E os esforços das gerações anteriores para 
modelar os jovens choca com a resistência destes aos modelos que lhes oferecem.

Já que Ozu se concentra tanto na consciência interior, O FIM DO OUTONO está mais próximo da ficção do que do Cinema. Como 
habitualmente, Ozu utiliza consideravelmente uma câmara estática, que repousa nas caras daqueles que falam.
O amor é raramente mecionado quando se aborda o tema do casamento. Mas o enorme carinho entre pais e filhos, e entre 
velhos amigos, revela-se mesmo que poucas vezes isso aconteça em plano: frequentemente, isso é mostrado através de pequenas 
brincadeiras que os amigos fazem às custas uns dos outros.
Finalmente, a filha casa-se. A mãe, assegurando que ela “não pode começar tudo de novo desde o zero”,  esquiva-se das pressões dos 
amigos, e sorri para a solidão que tem à sua frente. Maravilhosamente interpretado ao longo do filme, especialmente por Setsuko 
Hara como mãe, e Yoko Tsukasa como filha, O FIM DO OUTONO salienta que as pessoas não podem controlar a vida dos outros, nem 
mesmo alegando boas intenções.”

Nora Sayre (crítica publicada no The New York Times em Outubro de 1973)
(Nora Clemens Sayre foi crítica de cinema e ensaísta, colaborando com o The New York Times, nos anos 1970.)

[ Este texto revela aspectos importantes sobre o enredo do filme ]


