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RESUMO 

 

Gojira/Godzilla é um personagem que revelou uma série de elementos simbólicos que constituem a 

história do Japão e a história do cinema. Os objetos de análise de estudo serão os filmes Gojira 

(1954), de Ishirō Honda e Godzilla (2014), de Gareth Edwards. O objetivo deste trabalho final de 

graduação é realizar uma comparação entre os filmes, delimitando em um percurso descritivo-

analítico entre as narrativas e os monstros representados em cada uma das obras cinematográficas. 

A relevância deste estudo aponta para uma valorização do audiovisual nos estudos em 

comunicação, bem como a importância do personagem título na história do cinema e suas 

simbologias na sociedade. A obra japonesa Gojira lançada numa conjuntura pós-guerra e pós-

bombas nucleares conecta o surgimento do monstro a esses aspectos do passado recente do Japão, 

enquanto o filme norte-americano Godzilla suscita uma interpretação alicerçada na ameaça dos 

terremotos que abalaram Fukushima e liberam o perigo nuclear, inferindo o ressurgimento do 

monstro. O trabalho conclui que os símbolos que o monstro Gojira/Godzilla e os acontecimentos 

históricos por trás de sua criação, são importantes para o avanço do cinema e na criação de um 
novo gênero cinematográfico. Incluindo o monstro como um produto midiático pertinente e de 

devida influência na cultura popular. 
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ABSTRACT 

 

Gojira/Godzilla is a character who revealed a series of symbolic elements that constitute the history 

of Japan and the history of cinema. The subjects of analysis will be the films Gojira (1954), of 

Ishirō Honda and Godzilla (2014), of Gareth Edwards. The objective of this final paper is to make 

a comparison between the films, delimiting in a descriptive-analytical course between the 

narratives and the monsters represented in each of the cinematographic works. The relevance of 

this study points to an appreciation of the audiovisual in studies in communication, as well as the 

importance of the title character in the history of cinema and its symbologies in society. Japanese 

Gojira, launched in a post-war and post-nuclear bomb scenario, connects the monster's appearance 

to these aspects of Japan's recent past, while the American film Godzilla raises an interpretation 

based on the threat of the earthquakes that shook Fukushima and nuclear danger, inferring the 

resurgence of the monster. The work concludes that the symbols that the Gojira/Godzilla monster 

and the historical events behind its creation are important for the advancement of cinema and the 

creation of a new cinematographic genre. Including the monster as a pertinent media product and 

of due influence in popular culture. 
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INTRODUÇÃO  

 

  Em 1954, o diretor Ishirō Honda, em colaboração com Tomoyuki Tanaka e Eiji 

Tsuburaya criaram o que viria a ser um grande fenômeno da cultura pop do século XX. 

Gojira/Godzilla1 nasceu de uma pergunta simples feita pelos japoneses na década de 1950: 

Quais são os efeitos da radiação produzidos pela bomba atômica na natureza? 

Tal pergunta está conectada à reflexão pelo qual o Japão e o mundo atravessará após 

os bombardeios atômicos ocorridos nas cidades de Hiroshima e Nagasaki nos dias 6 e 9 de 

agosto de 1945. Esses acontecimentos deixaram uma ‘ferida aberta’ na história nipônica.  

A história por trás da criação do cinema e a maneira como o os filmes chegaram no 

Japão, evoluindo de temas e gêneros tratados até o ano de 1954, são descritas. Entender os 

acontecimentos durante esse período de tempo ajuda com a interpretação dos temas que o 

monstro trata em seus filmes.  

A criação da bomba atômica por norte-americanos durante a Segunda Guerra 

Mundial, e as consequências de seu uso é analisada com os outros aspectos históricos que 

envolvem o Japão.  

Para os criadores de Gojira/Godzilla, a radiação da bomba despertou uma criatura 

antiga, sendo essa uma metáfora para a fúria da natureza contra os seres humanos. A partir 

desta ideia, o surgimento do monstro estaria ligado a forma de um réptil gigante com um 

poder devastador sobre os núcleos urbanos.  

Esse aspecto é um dos elementos que desenvolvemos durante o estudo. O trabalho 

tem como objetos de estudo as obras cinematográficas Gojira (1954), de Ishirō Honda e 

Godzilla (2014), de Gareth Edwards.  

Ambas as versões cinematográficas abordam o monstro nessa lógica do despertar 

devido a questões radioativas, implicadas ou pela ação do homem ou por alguma catástrofe 

da natureza, sendo o primeiro devido à bomba atômica, e o segundo a partir de uma explosão 

de um reator nuclear, que alude ao desastre nuclear de Fukushima, Japão, no dia 11 de março 

de 2011, devido a um terremoto seguido de um tsunami. 

Assim, o objetivo geral será estudar os filmes de Gojira/Godzilla (1954 e 2014), 

verificando aspectos de comparação entre as obras cinematográficas a partir da narrativa e da 

                                                 
1 Utilizaremos a dupla nomenclatura Gojira/Godzilla, por fazer referência aos nomes atribuídos ao monstro na 

obra japonesa e na obra norte-americana, respectivamente.  
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constituição do monstro. Junto a uma pesquisa bibliográfica sobre a história geral do cinema 

e do Japão na Segunda Guerra. 

A partir de métodos de análise descritivo-analítico do conteúdo fílmico e pesquisas 

bibliográficas poderão ser compreendidos alguns arquétipos e símbolos que o monstro 

representa nos filmes em questão. 

Para falarmos sobre arquétipos e simbolismo é necessário entender alguns aspectos 

dos estudos sobre esses elementos. O psicólogo Carl Jung foi um dos precursores nesse 

ramo, ao estudar os significados que nosso inconsciente gera a partir das experiências 

vivenciadas e conhecimentos adquiridos.  

Podemos interpretar o significado da palavra “arquétipo”, que para Jung em seu livro 

O Homem e seus Símbolos, é a forma imaterial à qual os fenômenos psíquicos tendem a se 

moldar, referindo-se às estruturas inatas que servem de matriz para a expressão e 

desenvolvimento da psique do ser humano. 

Uma hipótese para o sucesso de Gojira/Godzilla é a sua interpretação das pessoas 

para a criatura. Essas relações são vistas de duas maneiras bem diferentes e que serão 

explanadas ao descrever brevemente as diferenças do cinema oriental, em contraste com o 

ocidental. Compreender como ambas descrevem Gojira/Godzilla é importante para entender 

os significados alegóricos do monstro. 

Este trabalho justifica-se pelo interesse que o cinema fantástico desperta no autor. 

Godzilla tem um apelo Cult na sociedade, sendo visto em várias mídias diferentes em que o 

monstro foi adaptado. Sejam filmes, animações, jogos e histórias em quadrinhos.  

A grande quantidade de produtos que abordam o monstro reforça sua importância 

como objeto de estudo midiático. A convergência da mídia, que categoriza Gojira/Godzilla 

como um produto de sucesso multimidiático é explorada com a ajuda do escritor Henry 

Jenkins em seu livro Cultura da Convergência.   

Por mais que o conceito de monstro gigante seja uma inspiração clara vinda de outro 

monstro, o King Kong (1933). O conceito de Kaiju2 foi desenvolvido no Japão. Esse 

conceito e os motivos da criação desse novo gênero são mais ideias que reforçam a 

justificativa em estudar Gojira/Godzilla na mídia. 

Outros trabalhos que são citados na análise são: Roberto Rocco, Japan, Godzilla and 

the Atomic Bomb: A study into the Effects of the Atomic Bomb on Japanese Culture, que 

                                                 
2  Kaiju significa literalmente “estranha criatura”, mas foi adaptada depois para “monstro gigante”, se 

aproximando do gênero recém criado. 
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aborda as influências da bomba atômica na cultura japonesa, principalmente na criação de 

Godzilla e História do Cinema Japonês de Maria Roberta Novielli, que se aprofunda na 

história geral e cinematográfica do Japão. 

Syd Field e Joseph Campbell são importantes autores para este trabalho.  A partir dos 

métodos de Field sobre narrativa e estrutura de trama. Junto a Campbell, que entre para 

reforçar as ideias de Carl Jung, ao interpretar os possíveis significados de Gojira/Godzilla e 

suas questões psicológicas, como sombra, signo e arquétipo.  

A considerar estes aspectos desenvolvemos as seguintes perguntas-problemas: Quais 

são as diferenças e comparações que as obras de 1954 e 2014 apresentam em relação a 

constituição do monstro?  

Para responder estes questionamentos, este trabalho se estruturou em três capítulos, 

sendo o primeiro intitulado de Histórias em imagens: Gojira/Godzilla no tempo e no espaço. 

O segundo de Alegorias cinematográficas: Gojira/Godzilla na história, história em 

Gojira/Godzilla. Por fim, o terceiro capítulo, Um monstro; Duas épocas: Análise de 

conteúdo de Gojira (1954) e Godzilla (2014).  

O primeiro capítulo aborda uma breve descrição bibliográfica sobre a história da 

criação do cinema descrevendo suas possíveis origens e analisando o impacto inicial que os 

primeiros filmes obtiveram na cultura. Avançamos para a criação do gênero fantástico, das 

trucagens e dos efeitos especiais, técnicas que criaram King Kong (1933), que 

posteriormente inspirou os japoneses no desenvolvimento de Gojira/Godzilla. 

O segundo capítulo trata sobre a chegada do cinema no Japão, os primeiros gêneros e 

alguns filmes feitos no país. É descrito o contexto histórico mundial, como a Segunda 

Grande Guerra, o pós-guerra, as bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki e o relançamento 

de King Kong3 no cinema japonês. Conclui o capítulo uma análise do espaço que 

Gojira/Godzilla adquiriu na mídia e o conceito do que são símbolos, signos, arquétipos, e 

outras representações psicológicas que a criatura pode expressar em seus filmes. 

O terceiro capítulo apresenta uma análise comparativa descritiva dos filmes de Gojira 

(1954) e Godzilla (2014), partindo para a análise de narrativa de ambas as obras a partir das 

ideias de Field. Estas comparações focaram o monstro e como ele foi produzido junto com os 

seus possíveis significados. No final do capítulo são descritos algumas questões históricas 

que inspiraram o filme japonês e o filme americano. 

                                                 
3 O Filme foi relançado nos cinemas japoneses em 1953. 
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Portanto, estes capítulos e essas ideias serão necessários para responder as perguntas 

levantas no trabalho, inspirando, talvez, mais estudos sobre os filmes de Gojira/Godzilla. A 

criatura tem muito a oferecer no quesito de pesquisas e análises tanto para a história do 

cinema, quanto para a maneira que as mídias evoluem e transformam seus símbolos.  
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1. HISTÓRIAS EM IMAGENS: GOJIRA/GODZILLA NO TEMPO E NO ESPAÇO 

 

1.1 A História do Cinema 

  

Para entendermos Gojira/Godzilla é necessária uma visão geral do nascimento do 

cinema como sétima arte. Há muitas versões sobre a origem do cinema, uma delas, de acordo 

com Flávia Costa, aponta o nascimento do cinema em 1894. A primeira geração de filmes 

ficou conhecida, de acordo com Costa como “Primeiro Cinema”.  

Para a autora, o período categorizado como primeiro cinema se estende 

aproximadamente dos anos de 1894 até 1908. As características comuns entre os primeiros 

filmes estavam na maneira simples que eles eram feitos, com narrativas diretas e curtas, 

geralmente com um plano de cena apenas.  

Costa também afirma que o “cinema de atrações”, outro nome para o “Primeiro 

cinema”, tem essa denominação pelo fato dos primeiros filmes serem apresentados em circos 

e em outros lugares de entretenimento.  

Há duas fases no início do cinema, de acordo com Costa. O “Primeiro Cinema” entre 

os anos de 1894 até 1908 e a segunda fase, que percorre 1908 até 1915. É na segunda fase 

que os filmes começam a ter narrativas ainda mais complexas e tratar de ficções e fantasias. 

Neste período o interesse do público pela acessibilidade e magia do cinema era abundante, 

fator essencial para o avanço deste produto, que se tornou com os anos um novo gênero 

artístico. 

 

O primeiro cinema é, sobretudo um processo de transformação – transformação que 

é visível na evolução técnica dos aparelhos e na qualidade das películas, na rápida 

transição de uma atividade artesanal e quase circense para uma estrutura industrial 

de produção e consumo na incorporação de parcelas crescentes do público. 

(COSTA, 1995, p. 36) 

  

 Fernando Mascarello (2006) afirma em seu livro História do Cinema Mundial que 

não existiu apenas um descobridor do cinema. Os aparatos cinematográficos não surgiram 

apenas em um lugar. Partindo de uma interpretação histórica, os seres humanos já 

encontraram muitos resquícios arqueológicos que comprovam uma necessidade por registrar 

fatos e outros acontecimentos do seu cotidiano desde tempos antigos.  

Dos homens das cavernas que registravam nas paredes de suas moradas pinturas 

rupestres, que contam histórias sobre caçadas, animais, entre outros. Até as civilizações mais 
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modernas como os egípcios, que escreviam em seus livros sagrados contos mitológicos sobre 

deuses e outras acontecimentos sobrenaturais.  

Essas formas rudimentares de arte demonstram o desenvolvimento natural dos seres 

humanos na maneira de “contar histórias”. Das paredes das cavernas para a tela de uma 

televisão, o cinema é só uma forma natural do ser humano se expressar. É devido à 

curiosidade humana que o cinema tem vários possíveis inícios. 

 

 

Figura 1: Pintura rupestre localizada no Parque Nacional da Serra da Capivara, Brasil. Fonte: 

Infoescola.org.br/pinturas-rupestres123/ 

 

Anatol Rosenfeld (2002) explica que: “reproduzir movimento pela imagem é uma das 

aspirações mais antigas da humanidade. Mesmo retrocedendo a épocas remotíssimas, já 

encontramos o homem obcecado pela ideia de solucionar este problema.” (2002, p. 52). O 

autor segue reafirmando a necessidade pela evolução da imagem animada. 

  

Entende-se, pois, a eterna aspiração humana de reproduzir o movimento. 

Recriando-o pelo desenho, recria-se a própria vida, vence-se a morte trágica, reino 

da imobilidade. (ROSENFELD, 2002, p. 52) 

 

Por volta de 1894 nos Estados Unidos, o inventor Thomas Edison cria o 

Cinetoscópio. O aparelho reproduz os filmes que eram gravados por sua outra invenção, o 

Cinetógrafo, a primeira câmera de filmes.  
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Os dois inventos foram produzidos nos laboratórios de Edison na cidade de West 

Orange, New Jersey, Estados Unidos. As invenções foram bem recebidas pelos americanos, e 

em um curto espaço de tempo, os aparelhos já tinham invadido inúmeros circos e espaços de 

entretenimento no país. 

 Um possível motivo que explica a velocidade que os aparelhos de Edison se 

difundiram tão rapidamente foi o barato preço de produção e de distribuição. Com um baixo 

preço era simples comprar um Cinetoscópio. O preço dos ingressos para o público era baixo 

também, garantindo diversão para todas as classes sociais.  

As táticas de Edison foram essenciais para a transformação do cinema como uma 

indústria economicamente viável e solo fértil para diversos investimentos futuros. O sucesso 

aumentará mais quando Edison cria o seu estúdio cinematográfico, conhecido como Black 

Maria em 1894. 

 

 

Figura 2: Vista de fora do estúdio Black Maria. Fonte: https://www.lomography.com/magazine/224070-today-in-

history-thomas-edisons-movie-studio-complete-1893 

 

Enquanto Edison dominava o recém-nascido mercado de cinema americano, na 

Europa os Irmãos Lumière analisavam as necessidades que surgiram com a criação do 

cinetoscópio. Eles criaram uma forma de vender suas produções junto com o projetor e o 

operador, o que deixava as apresentações dos filmes um pouco caóticas e aleatórias, mas de 

uma maneira positiva para o entretenimento do povo. 
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Auguste e Louis Lumière, apesar de não terem sido os primeiros na corrida, são os 

que ficaram mais famosos. Eram negociantes experientes, que souberam tornar seu 

invento conhecido no mundo todo e fazer do cinema uma atividade lucrativa, 

vendendo câmeras e filmes. (MASCARELLO, 2006, p. 19) 

 

  O documentário e a ficção estavam entrelaçados, já que os primeiros filmes tinham 

como característica relatar situações do cotidiano. Depois dos primeiros filmes, técnicas 

como maquetes e pinturas eram utilizadas. Essas técnicas especiais potencializam a magia do 

cinema até os dias de hoje. 

 

Os novos historiadores têm ajudado a derrubar o mito de que os filmes de Méliès e 

dos Lumière originaram duas tendências opostas dos cinemas o documentário e a 

ficção. Segundo esta visão mais tradicional, os filmes de Méliès, por serem 

realizados em estúdio e tratarem de assuntos fantásticos, utilizando cenários 

estilizados, baseados em rotinas teatrais, representaria a vertente ficcional do 

cinema. Já os filmes de Lumiére, por serem feitos em locações naturais, externas e 

autênticas, seriam a origem do que se chama realismo documentário. No entanto, 

essa distinção não se aplica ao primeiro cinema. Muitas vezes, as atualidades 

incluíam encenações dos fatos que pretendiam retratar: eram as atualidades 

reconstituídas. Nas atualidades, misturavam-se filmagens de situações autênticas 

com reconstituições em estúdios ou locações naturais, uso de maquetes e trucagens. 

(COSTA, 1995, p. 31) 

 

Por tratar de assuntos que envolvem tanto o cotidiano, como o fantástico, os Lumière 

podem ser considerados como os pais do gênero “fantástico” de cinema. Seus filmes se 

destacam por abordar narrativas fantasiosas, alimentadas pelo imaginário humano, que 

muitas vezes confundiam o público.  

Um exemplo de narrativa simples dos filmes primeiros filmes dos Lumière, é o 

famoso “A chegada do trem na estação Ciotat”4 (1896) que era apenas uma cena de um 

plano sobre um trem chegando em uma estação.  

Porém, as inovações de narrativa de alguns filmes dos irmãos Lumière eram de difícil 

entendimento para os espectadores. Arlindo Machado (1997) afirma que necessitava haver 

uma espécie de comentarista durante as sessões que orientava e explicava os filmes para o 

público.  

Os espectadores eram muito acostumados com a linearidade de peças de teatros ou 

dos livros. As novas formas de apresentar um produto audiovisual, com edição e planos 

ainda era estranha para algumas pessoas entenderem na época. 

                                                 
4 O filme tem duração de 50 segundos, onde os Lumière apenas gravam um trem chegando na estação com o 

intuito de testar suas câmeras. 
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Durante o mesmo período na França, o ilusionista Georges Méliès começava a trazer 

um elemento novo para os filmes que produzia, conhecido como “efeitos especiais”. De 

acordo com Philip Kemp (2011) em seu livro Tudo sobre cinema, Méliès notou um potencial 

no cinema para utilizar suas técnicas como mágico ilusionista. 

Para o autor, Méliès pode ser considerado o pai dos efeitos especiais técnicas 

cinematográficas que foram uma revolução importante para os gêneros de fantasia e ficção 

tomarem forma no cinema. Esses avanços nos efeitos especiais são a base em que 

Gojira/Godzilla foi fundado.  

Não apenas para a criação de Gojira/Godzilla, os efeitos especiais se tornaram parte 

da cultura midiática e são encontrados em diversos produtos audiovisuais, tanto no cinema 

quanto em outras mídias da comunicação. 

 

1.2 Cinema fantástico  

 

 “Viagem à Lua”, considerado por Kemp (2011) como o primeiro filme de ficção 

científica, foi lançado na França em 1902. O filme foi inspirado em dois romances literários 

populares da época: o épico “Da Terra à Lua” (1865) do escritor Júlio Verne, e “Os 

Primeiros Homens na Lua” (1901) de H. G. Wells.  

 

 

Figura 3: Le Voyage Dans la Lune (1902) Considerado como primeiro filme de ficção cientifica. Fonte: 

https://www.reddit.com/r/comments/4h6xuu/a_clip_from_the_1902_french_film_le_voyage_dans/ 
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O filme foi dirigido e roteirizado por Georges Méliès, com assistência de seu irmão, 

Gaston Méliès. Ambos trabalharam para criar os “efeitos especiais”, utilizando técnicas 

inovadoras com o uso das câmeras, técnicas de ilusionismo, espelhos, maquetes, entre outras 

trucagens. 

As inovações nas técnicas de edição que o Méliès utilizava para gravar seus filmes 

colocaram suas produções como uma das primeiras a trabalhar com o gênero de ficção e 

fantasia no cinema. Marie-Anne Kremer aponta que 

 

Sensibilizado, o espectador torna-se tão visionário quanto aquele que vê e torna o 

irreal visível ao outro, ou seja, o protagonista do filme. [...] Iludidos visualmente, 

mas enlevados mentalmente e/ou espiritualmente, os espectadores são desviados da 

descrença, passando a acreditar no que testemunham ficcionalmente. Aquilo que 

seria irreal passa a lhes parecer real, o que nos prontifica ao verdadeiro 

envolvimento pela ficção fantástica no cinema. (KREMER, 2003, p. 176-177) 

 

Já o sucesso dos Lumière se dá pelo fato deles dominarem técnicas de cinema que 

seus competidores, como Edison, não tinham aperfeiçoado ainda, dando a vantagem 

momentânea aos irmãos Lumière nos primeiros anos de cinema mundial. Mascarello ilustra 

melhor essa ideia: 

 

Mas parte do sucesso do cinematógrafo Lumière deve-se a suas características 

técnicas. O vitascópio pesava cerca de 500 quilos e precisava de eletricidade para 

funcionar, já a máquina dos Lumière podia funcionar como câmera ou projetor, e 

ainda fazer cópias a partir dos negativos. Além disso, seu mecanismo não utilizava 

luz elétrica e era acionado por manivela. Por seu pouco peso, o cinematógrafo 

podia ser transportado facilmente e assim filmar assuntos mais interessantes que os 

de estúdio, encontrados nas paisagens urbanas e rurais, ao ar livre ou em locais de 

acesso complicado. Além disso, os operadores do cinematógrafo Lumière atuavam 

também como cinegrafistas e multiplicavam as imagens de vários lugares do 

mundo para fazê-las figurar em seus catálogos. (MASCARELLO, 2006, p. 19) 

 

  Para Mascarello (2006), os Lumière tinham dois competidores: a produtora do mágico 

e encenador Georges Méliès, que dominou a produção de filmes de ficção durante os 

primeiros anos, e a Companhia Pathé. A Star Film, produtora de Méliès, produziu uma 

quantidade impressionante de filmes entre os anos de 1896 a 1912, abastecendo a Europa 

com o que podemos categorizar hoje como filmes do gênero ficção, fantasia e até de terror.  

Em 1913, Méliès declara falência de sua empresa que, mesmo com um grande 

público, acabava perdendo dinheiro devido a autonomia das câmeras e reprodutores dos 

filmes. A falta de um controle maior sobre os direitos autorais dos filmes no início do século 

XX aumentava as perdas financeiras de Méliès. 
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         Charles Pathé, fundador da Companhia Pathé em 1896, e competidor de Méliès, 

estabeleceu a produtora e distribuidora ao dominar o mercado mundial de cinema até o início 

da primeira guerra mundial. A dominância de Pathé se dá pelo fato dele ter adquirido tanto as 

patentes dos filmes de Lumière quanto às de Méliès, após ambos declaram falência, por volta 

de 1913. 

  Na época, antes de existir técnicas de edição e de efeitos especiais mais sofisticados, o 

termo “trucagem” era utilizado. Jacques Aumont e Michel Marie (2003) explicam a trucagem 

como 

 

Toda a manipulação durante a produção do filme que acaba mostrando algo na tela 

que não existiu. [...] essas trucagens elaboradas, que exigem material complexo, são 

às vezes denominadas efeitos especiais. (AUMONT; MARIE, 2003, p. 293) 

   

  Os primeiros efeitos especiais eram uma série de tentativas e erros, que muitas vezes 

não escondiam suas técnicas nada refinadas. Mascarello acrescenta que 

 

O período entre 1902 e 1907 é de muitas experimentações feitas pelos cineastas ao 

tentar juntar planos nos filmes narrativos. Diferentemente das trucagens internas ao 

plano, que procuravam preservar a sensação de continuidade do quadro, as 

montagens de planos diferentes chamam a atenção, nos primeiros filmes, porque 

muitas vezes constituem flagrantes exemplos de descontinuidade. 

(MASCARELLO, 2006, p. 35) 

 

Com o tempo, as trucagens se aperfeiçoaram até chegarem ao que conhecemos hoje. 

Os “efeitos especiais” se tornaram visuais, termo que carrega um caráter mais abrangente. Os 

avanços da tecnologia digital foram de grande importância para o cinema de fantasia, tendo 

seu começo em meados dos anos 1960. Pela década de 1980 os efeitos visuais se tornaram 

ainda mais elaborados pelas modernas tecnologias de computadores com melhores 

programas de edição. 

As trucagens e os efeitos especiais/visuais foram essenciais para o desenvolvimento 

da criatividade e pela representação visual nos gêneros de fantasia e ficção. Burt Goldblatt e 

Chris Stenbrunner explicam a importância do fantástico no cinema e para sua evolução como 

arte. 

 

O cinema do fantástico tornou-se de primeira necessidade e digno de atenção séria. 

Cresceu, foi de simples a complexo. Em alguns casos, seus efeitos especiais 

tornaram-se altamente tecnológicos, suas paisagens completamente alienígenas; em 

outros a paisagem não é mais estrangeira do que o interior retorcido de uma única 

mente. Já valorizou a humanidade e já a destruiu. Tem sido tanto uma visão 

cintilante do amanhã quanto um aviso de escuridão. O cinema do fantástico, na 
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realidade, incorpora os sentidos de um grupo altamente diversificado de adjetivos – 

bizarro, poético, sobrenatural, satânico, assombrado, horrífico, imaginário (embora 

um único filme possa não ser isso tudo ao mesmo tempo). Sua essência é a fantasia, 

embora não no “sentido Disney”, e vai desde contos de fada aos filmes de 

monstros. (GOLDBLATT; STEINBRUNNER, 1974, p. 1 Tradução nossa) 

  

O gênero fantástico de cinema incorpora diversos subgêneros como, por exemplo, 

terror, ficção científica, animações, entre outros. A abrangência do gênero foi peça 

fundamental para a sua propagação. O estranho se interliga com o maravilhoso, o monstro 

com o herói. O real e o irreal se entrelaçam e acabam movendo o imaginário humano de 

maneiras surpreendentes. 

 

Fantástico é a força imaginativa que libera o homem da sua existência ordinária e o 

conduz através de mundos visionários tanto da esperança quanto do horror. E o 

fantástico no cinema é tão antigo quanto o próprio cinema. Ele deriva de um ponto 

de vista que os filmes abraçaram praticamente desde seu início. Pois o cinema 

conseguiu, através de cada década de sua vida, expressar para audiências por todo o 

mundo os pesadelos e as especulações fantásticas do homem. (STEINBRUNNER: 

GOLDBLATT, 1974, p. 1 Tradução nossa) 

 

Esses filmes fantásticos podem apresentar diversos universos paralelos e personagens 

fictícios, separados da nossa realidade ou não. O gênero fantástico pode ser visto como uma 

possível válvula de escape da população para seus problemas do cotidiano.  Rosemary 

Jakson comenta como o escape para o fantasioso já era visto na literatura e como cinema 

ampliou esse conceito. 

 

A literatura do fantástico tem sido reivindicada como uma literatura que 

“transcende” a realidade, “escapa” à condição humana e constrói universos 

alternativos superiores, “secundários”. [...] tal noção da literatura da fantasia como 

algo que satisfaz um desejo por uma realidade “melhor”, unificada, tem dominado 

as leituras do fantástico, definindo-o como uma forma de arte que fornece 

gratificação vicária. (JACKSON, 1993, p. 2 Tradução nossa) 

  

Ao utilizar o imaginário para criticar nossa sociedade, falar sobre tabus, trazer à tona 

as relações conflituosas entre os seres humanos e seus egos e suas sombras, ou apenas para 

explorar de maneira apreciativa o universo e seus mistérios, o gênero fantástico consegue 

fazer isso através de várias características e possíveis elementos de abordagem, como por 

exemplo a ironia, a sátira, o bizarro, o grotesco, do medo e o terror. 

Devido às ambições de artistas e inventores proporcionaram o nascimento do cinema 

como conhecemos hoje. Para Maria Roberta Novielli (2001), foi a criação do gênero 

fantástico, que trata de temas absurdos e abstratos que inspirarou a criação de 

Gojira/Godzilla, King Kong e outros seres monstruosos no cinema.   
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1.3 King Kong 

 

King Kong conta a história de um gorila gigante que, depois de ser retirado da ilha 

paradisíaca onde morava por caçadores e pessoas relacionadas ao entretenimento, é levado 

até Nova Iorque para servir como espetáculo.  

Ao fugir de seu cativeiro ele acaba sendo atraído pela mulher que o encontrara na 

ilha. O gorila então a sequestra e leva até o topo do maior prédio do mundo em 1933, onde é 

sinalizado pelos militares como uma ameaça à população. O monstro então é abatido pelo 

exército norte-americano.  

Essa narrativa pode ser vista nos três principais filmes do gorila, sendo o original de 

1933 dirigido por Merian C. Cooper e Ernest B. Schoedsack, o primeiro remake feito em 

1976 por John Guillermin e a versão de Peter Jackson de 2005.  

 

 

Figura 4: Da esquerda para a direita as versões de King Kong em 1933, 1976 e 2005 respectivamente. Fonte: 

http://cinevistaramascope.blogspot.com/2012/10/making-monsters-3-king-kong.html 

 

Para entender a construção inicial da ideia de monstro gigante que inspirou os 

japoneses na criação de Gojira/Godzilla, focaremos momentaneamente em King Kong 

(1933) e em alguns temas em sua produção que essa obra alcançou no avanço do cinema nas 

décadas de 1930 e 1940. 

Foi devido ao interesse por gorilas, somado com sua experiência em documentários, 

que Merian Cooper trouxe à vida o que seria conhecido como o primeiro monstro gigante.  

Cooper, que conhecia bem as trucagens de Méliès, as utilizou junto a maquetes, 

bonecos, e técnicas de edição e luz, trazendo o visual necessário para o espectador ter sua 

mente instigada e para tocar o lado humano que anseia pela exploração do exótico e 

desconhecido. O gigante gorila de Cooper conseguiu vencer todas as limitações da 

tecnologia da época com essas e outras técnicas. 
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O que concretizou o sucesso do gorila monstruoso foram as nuanças de sua história 

fantástica. Foram no filme críticas à cultura norte-americana e seus problemas sociais como 

tais o racismo, a exploração de trabalhadores e animais, a ganância dos grandes capitalistas, 

são alguns exemplos das ideias abordadas em King Kong. 

A solidão do gorila e sua tentativa de reatar certa humanidade não definida ressalta a 

abrangência de temas que as narrativas alegóricas fantasiosas, cheias de simbolismos, 

utilizam para cativar a imaginação dos espectadores.   

Até o pós-guerra, o cinema japonês não se interessava muito por narrativas tão 

alegóricas como as levantadas pelo gorila. Para Novielli, foi o relançamento de King Kong 

nos cinemas japoneses em 1953 que motivou Tomoyuki Tanaka, produtor de alguns filmes 

de Gojira/Godzilla, a aproveitar o sucesso que o filme fez no Japão (2006, p. 160), criando 

seu próprio conjunto ideal de arquétipos e monstros, mais conhecido no futuro como Kaijus.  

Com o crescimento da significação nas narrativas, e da importância das metáforas 

visuais do cinema. King Kong foi pioneiro e principal inspiração para Gojira/Godzilla. Os 

monstros chegaram a cruzar caminhos em 19625.  

 

 

Figura 5: Kingu Kongu Tai Gojira! (1962) Fonte: http://universokaiju.xtreemhost.com/analisis/kkcg.html?i=1 

 

O encontro elevou a popularidade de King Kong e Gojira/Godzilla nas mídias, sejam 

elas nos filmes, desenhos, entre outros produtos. 

                                                 
5 King Kong Vs Godzilla (1962). Dirigido por Ishirō Honda. 
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  No próximo capítulo iremos abordar um pouco do contexto histórico pelo qual 

mundo, nas décadas de 1940 e 1950. Em especial os efeitos do pós-guerra e a “ferida” 

causada pelas bombas atômicas que atingiram o Japão em 1945 e estabeleceram o fim da 

Segunda Grande Guerra Mundial.  

Também discutiremos o cinema japonês em seus primórdios, os estudos dos efeitos 

da bomba nuclear no meio ambiente e na moral japonesa, até o relançamento de King Kong 

nos cinemas japoneses. Estes acontecimentos proporcionaram o nascimento do fenômeno 

multimidiático cultural conhecido como Gojira/Godzilla.  
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2. ALEGORIAS CINEMATOGRÁFICAS: GOJIRA NA HISTÓRIA, HISTÓRIA EM 

GODZILLA 

 

2.1 Cinema Japonês  

 

É difícil traçar exatamente como o cinema chegou no Japão. Uma das histórias 

descrita por Novielli narra que no ano de 1896, na cidade japonesa de Kobe, localizada na 

província de Hyōgo, o Cinescópio foi apresentado ao público local. A grande popularidade 

das máquinas de Edison pode ser atribuída à enorme curiosidade que os japoneses tinham 

sobre a cultura e o povo Ocidental. 

Novielli (2001) continua explicando sua ideia em seu livro História do Cinema 

Japonês. É descrito que devido a Katsutaro Inabata, empresário da indústria têxtil japonesa e 

entusiasta do cinema, que, em uma de suas diversas visitas à Europa, conhece Auguste 

Lumière.  

Nesse encontro, Inabata trouxe consigo em 1897, uma das mais modernas câmeras e 

projetores dos irmãos Lumière, junto com um pacote de filmes feitos pela companhia deles. 

Entre os filmes estavam clássicos como o já citado A chegada de um trem à estação de la 

Ciotat. Ainda segundo a autora:  

 

O cinema, ainda nos seus primórdios no Ocidente, atraiu desde o primeiro instante 

a curiosidade nipônica quando o país abriu em 1868. Não apenas achava para 

acolhê-lo uma longa e articulada tradição no campo das artes visuais e cênicas, 

como também podia tornar-se um intermediário ideal com mundo ocidental, até 

então explorado só por poucos. (NOVIELLI, 2001, p. 17) 

 

Foi com François-Constante Girel, um operador de Cinematógrafo, que Inabata 

começa a produzir os primeiros curtas-metragens japoneses no ano de 1899, que narravam o 

dia-a-dia da população do Japão. 

  Shiro Asano foi um dos primeiros fotógrafos a trabalhar o cinema como forma de arte 

no Japão. Enquanto Girel e Inabata trabalhavam com as questões mais mundanas do início 

do cinema, em meados de 1900, A prisão do ladrão rápido como o relâmpago (Inazuma 

goto Hobaku no Ba - 1899), pode ser considerado o primeiro filme de ficção japonês, no qual 

Asano se inspirou numa cena da peça teatral homônima, utilizando no filme os precários 

recursos de efeitos especiais da época.  

  O sucesso do cinema no Japão pode ser atribuído às duas primeiras companhias e 

produtoras de filmes do país. A Yakota, de Einosuke Yakota, e a Yoshizawa, de Ken’ichi 
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Kawaura. Foi devido ao pesado investimento de ambas as empresas em equipamentos, tanto 

para produção como para a exibição de filmes que, em um pequeno intervalo de tempo, já era 

possível encontrar salas de cinema em todo o país.  

Os primeiros filmes produzidos pelas companhias tratavam o cinema como uma 

extensão do teatro tradicional nipônico, encenando peças e contos dos períodos antigos da 

história nacional.  

Na época, os primeiros diretores acreditavam que o público rejeitava ideias como 

cortes e outras formas de narrativas não lineares que o cinema podia providenciar. Essa 

maneira rígida de apresentar o cinema reinou por um bom tempo. Durante este período os 

filmes mantiveram o caráter simplista e de fácil entendimento para o público geral.   

  No decorrer do início do século XX, o Cinejornal tomou conta dos cinemas orientais. 

O Cinejornal é um gênero documentário que agradava muito os japoneses. A ascensão deste 

novo formato de filme se deu pelos relatos realistas e visuais sobre os confrontos em que o 

Japão lutava contra países como China e Rússia. 

O gênero ganhou mais força devido ao confronto dos japoneses contra os russos, 

resultando na vitória do Japão, ficando conhecido na história como a Guerra Russo-Japonesa 

(1904 - 1905), que de acordo com Eric Hobsbawm (1995), foi a vitória necessária para 

mostrar o poder de expansão da cultura japonesa para o mundo. 

 

A conquista russa ali esbarrou na expansão japonesa, ambas à custo da China. 

Como sempre nesses episódios imperialistas, negócios obscuros e auspiciosamente 

lucrativos de empresários que ficam na sombra complicam o quadro. Como apenas 

a infeliz e gigante China enfrentará uma guerra contra o Japão, o Império Russo foi 

o primeiro a subestimar, no século XX, aquele formidável estado. A guerra russo-

japonesa de 1904-1905, embora tenha matado 84 mil japoneses e ferido 143 mil, 

foi um rápido e humilhante desastre para a Rússia, ressaltando a fraqueza do 

czarismo. (HOBSBAWM, 1995, p. 98) 

  

A vitória japonesa sobre os russos colocou o país oriental como uma das grandes 

potências emergentes na Ásia. No início do século XX, Paulo Visentini (2012) em História 

mundial contemporânea (1776 - 1991) reforça: 

 

Era a primeira vez que uma nação asiática vencia uma europeia, colocando o Japão 

em posição equivalente à das demais potências na Ásia, rebaixando a Rússia na 

escala de grandeza internacional e acabando ainda com sua expansão na região. 

(VISENTINI, 2012, p. 129) 

     

  Novielli (2001) atribui a evolução do cinema japonês no ano de 1906. Eles ressaltam 

que o começo do século XX foi um período de alta demanda na produção e exibição de 
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filmes no país. Em 1912 no Japão, diversas grandes companhias se juntaram e formaram a 

produtora Nikkatsu, consolidando ainda mais o cinema e encerrando o primeiro período 

cinematográfico da história do país oriental. 

 

O sucesso dos cinejornais continuou até 1906, quando se começou a dar mais valor 

à ideia de um uso mais dramático do cinema. Além de que, em 1902, já havia sido 

exibido um primeiro longa-metragem, o americano Robinson Crusoe, e um impulso 

à diversificação ocorreu com o nascimento de uma nova companhia produtora, a M. 

Pathé de Shokichi Umeya. (NOVIELLI, 2001, p. 22) 

 

Pelas décadas de 1940 e 1950, o cinema japonês se manteve praticamente o mesmo. 

Com seus cinejornais, representações do dia-a-dia e com reproduções de peças antigas da 

mitologia nacional.  

Foi devido a Segunda Grande Guerra Mundial e a queda das bombas nucleares nas 

cidades de Hiroshima e Nagasaki que obrigaram o cinema do país a mudar. Foi a partir 

destas mudanças que Gojira/Godzilla pode ser trazido à vida. 

 

2.2 O Japão e a Guerra 

 

Na Segunda Grande Guerra Mundial6, a indústria cinematográfica japonesa se 

consolidava. Com a criação do estúdio de cinema Toho, abreviação de Tokyo Takarazuka. 

Empresa fundada pelo magnata da indústria ferroviária, Ichizo Kobayashi e o roteirista Iwao 

Mori. Juntos Kobayashi e Mori, arquitetaram um monopólio cinematográfico ao adquirindo 

várias outras companhias. Com seu ápice durante as guerras. Roberto Rocco contextualiza:  

 

Quando o exército imperial japonês invadiu a china, em 1937, a indústria de filmes 

japonesa estava sob o controle da unidade de propaganda fascista do Japão, pelo 

Escritório de Informação Pública. Como resultado disso, a companhia e estúdio 

Toho era contratada para fazer grandes sucessos propagandistas como The War At 

Sea From Hawaii to Melay (1942). O sucesso da companhia com os filmes de 

gênero guerra foi graças aos esforços do co-fundador da Toho, Iwao Mori, que foi 

instrumental para o desenvolvimento do departamento de efeitos visuais do estúdio. 

(ROCCO, 2000, p. 2 Tradução nossa) 

 

  Hobsbawm em A Era dos Extremos (1995), explica que a Segunda Grande Guerra 

Mundial teve início em 1939, após a Alemanha invadir a Polônia. A guerra começou focada 

no território europeu. Adolf Hitler, líder do partido Nazista, estava tentando dominar a 

Europa e posteriormente, o mundo.  

                                                 
6 A guerra durou de 1939 à 1945. 



26 

 

A guerra intensificou em 1941. Quando a Alemanha invadiu os territórios da URSS 

(União das Repúblicas Socialistas Soviéticas). Conforme o conflito tomava caráter mundial, 

a Itália fascista se juntou com a Alemanha. No fronte oriental, o Japão iniciava o conflito 

contra os americanos em Pearl Harbor.  

Para Hobsbawm: “o ataque japonês a Pearl Harbor em 7 de Dezembro de 1941 tornou 

a guerra mundial.” 1995, p. 39. O Japão era o vitorioso nos primeiros conflitos contra os 

americanos. Mas conforme o tempo passava, o lado econômico japonês foi enfraquecendo. 

 

É provável que o Japão não pudesse evitar a guerra com os EUA, a menos que 

desistisse do objetivo de estabelecer um poderoso império econômico 

(eufemisticamente chamado de “Grande Esfera de Coprosperidade Leste-

Asiática”), que era a essência mesma de sua política. (HOBSBAWM, 1995, p. 39) 

       
 

O Japão não contava com o fato que os Estados Unidos faria restrições e outras 

pressões econômicas. Essas restrições foram possíveis devido ao domínio estadunidense 

sobre o oceano pacífico. Visentini comenta que 

 

Paralelamente, os Estados Unidos e seus aliados na Ásia estabeleceram um 

bloqueio econômico ao Japão, para impedi-lo de atacar a URSS, pois a derrota 

deste país daria à Alemanha um poderio insuperável, tanto em recursos como no 

controle da massa continental eurasiana, a Heartland das teorias geopolíticas. Além 

disso, para Washington o Japão era o inimigo principal e chegara a hora de atraí-lo 

para o confronto definitivo. (VISENTINI, 2012, p. 173) 

 

Na Europa, os norte-americanos encontraram uma grande resistência durante a 

guerra, mas com a ajuda dos comunistas da URSS e seus aliados britânicos, os Aliados 

ganharam o conflito no ano de 1945.  

  O espírito de luta do Japão só terminou nos dias 6 e 9 de agosto de 1945. Os Estados 

Unidos, determinados a terminar com a guerra, decide atacar as cidades de Hiroshima e 

Nagasaki com uma arma de destruição em massa. Mais tarde conhecida como Bomba 

Atômica.   

Hobsbawm acrescenta: “o lançamento da bomba atômica sobre Hiroshima e Nagasaki 

em 1945 não foi justificado como indispensável para a vitória, então absolutamente certa, 

mas como um meio de salvar vidas de soldados americanos.” (1995, p. 34). Nenhum país 

participante da Segunda Grande Guerra Mundial saiu ileso do conflito, conforme Visentini 

 

O custo social e econômico da Segunda Guerra Mundial foi elevadíssimo. Além da 

destruição propriamente dita, foram gastos um trilhão e meio de dólares – ao valor 

de 1939 – durante o conflito, que envolveu diretamente 72 países e mobilizou 110 
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milhões de soldados. Houve 55 milhões de mortos, 35 milhões de mutilados e 3 

milhões de desaparecidos. A maioria das vítimas era constituída de civis. As perdas 

humanas abarcaram, também, outras dimensões: milhões de crianças órfãs 

traumatizadas, além de milhões de desabrigados e refugiados devido à própria 

guerra, despovoamento e colonização com fins políticos, bem como retificação de 

fronteiras. As marcas da destruição cobriam quase toda a Europa e grande parte da 

Ásia. (VISENTINI, 2012, p.  177-178) 

 

  Com o Japão derrotado, economicamente frágil e abalado pelos ataques nucleares, 

são alguns eventos estudados que inspiraram a criação de Gojira/Godzilla. São essas ideias 

que servem como símbolos que a criatura representa em seus filmes. 

 

2.3 A Bomba Atômica 

 

Em 1939, diversos cientistas alemães já estudavam a radiação e as possíveis 

aplicações que essa energia poderia resultar. Durante esse período, Albert Einstein fugia da 

Alemanha nazista, devido às ideologias antissemitas do partido ultranacionalista.  

Ao receber asilo político nos Estados Unidos no mesmo ano. Einstein escreve uma 

carta para o presidente americano da época, Franklin Roosevelt. Relatando seu medo sobre 

um possível avanço alemão na construção de uma arma nuclear. Medo que segundo 

Hobsbawm talvez nunca se consolidaria: 

 

Em essência, hoje está claro que a Alemanha nazista não conseguiu fazer uma 

bomba nuclear, não porque os cientistas alemães não soubessem fazê-la ou não 

tentassem fazê-la, com diferentes graus de relutância, mas porque a máquina de 

guerra alemã não quis ou não pôde dedicar-lhe os recursos necessários. Eles 

abandonaram a tentativa e passaram para o que parecia uma concentração mais 

efetiva em termos de custos, os foguetes, que prometiam um retorno mais rápido. 

(HOBSBAWM, 1995, p. 509) 

 

Na época Einstein recém começava a se interessar pelo mundo subatômico das 

partículas e dos átomos, anos após a Teoria da Relatividade Geral7, em 1905. O cientista, ao 

perceber os avanços dos seus colegas físicos da Alemanha na área nuclear, decide ajudar os 

Aliados na sua mobilização para construir uma bomba própria. Mobilização esta que gerou 

um dos maiores gastos monetários da humanidade. Hobsbawm reforça que     

 

Não fosse pela Segunda Guerra Mundial, e o medo de que a Alemanha nazista 

explorasse as descobertas da física nuclear, a bomba atômica certamente não teria 

sido feita, nem os enormes gastos necessários para produzir qualquer tipo de 

                                                 
7 Teoria que explica o funcionamento de algumas leis físicas do universo. 
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energia nuclear teriam sido empreendidos no século 20. (HOBSBAWM, 1995, p. 

45)  

   

No dia 6 de agosto de 1945, o bombardeiro B-29, conhecido como Enola Gay e 

pilotado por Paul Tibbets atacou a cidade de Hiroshima, tendo como alvo a ponte Aioi. A 

explosão teve início 580 metros de altura antes de atingir o chão. A bomba formou o que se 

parecia como um pequeno sol, que logo foi encoberto por uma nuvem de poeira e fumaça em 

forma de cogumelo. 80 mil pessoas foram vaporizadas pela bomba.  

 

 

Figura 6: Ponte Aioi antes de sua destruição pela bomba atômica. Fonte: 

https://www.awesomestories.com/asset/view/Aioi-Bridge-at-Hiroshima 

 

Mesmo após este ataque nuclear os japoneses não se renderam. O Estados Unidos 

então utilizou outra bomba, 50% mais poderosa que a primeira, na cidade de Nagasaki, 

matando mais 40 mil pessoas. No dia 14 de agosto de 1945 o imperador do Japão Hirohito 

transmite por rádio a desistência do país, finalizando de uma vez por todas a maior guerra do 

mundo.    

A bomba nuclear lançada sobre os japoneses pelos americanos só foi apresentada ao 

mundo na Conferência de Potsdam, que ocorreu nos dias 17 de julho até 22 de agosto. A 

conferência tinha como objetivo selar os termos de desistência dos países do Eixo - 

Alemanha, Itália e Japão.  
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Porém, até antes do mês de agosto, os japoneses não mostravam sinais de desistência 

do confronto, então por esses motivos os Estados Unidos decidiram testar a sua mais nova 

arma nuclear. E como resultado, a guerra foi finalizada. 

   A ferida no povo japonês pode ser encontrada até hoje, mas é devido à queda e a 

retomada econômica do país que proporcionaram uma mudança de perspectiva em relação ao 

velho formato de cinema adotado até então pelo Japão.  

Com o medo que a radiação nuclear poderia causar no ambiente, a mente de vários 

japoneses se misturava de medos. Esses medos se transformaram em arquétipos pelo 

roteirista Tomoyuki Tanaka, que são notáveis nas mensagens de guerra e destruição tratadas 

nos filmes de Gojira/Godzilla.  

Gojira/Godzilla prova que até nas piores situações e catástrofes podem inspirar ideias. 

O monstro é uma das diversas portas midiáticas do entendimento da visão oriental para os 

ocidentais, inspirando um gênero cinematográfico totalmente novo. 

 

2.4 Prelúdio do Monstro  

 

O Japão se encontrava em um estado delicado. Por um lado o país tinha que lidar com 

uma crise em sua moral, afetada pelos bloqueios econômicos e restrições impostas ao país na 

Conferência de Potsdam. Por outro a população tinha que lidar com as cicatrizes deixadas 

por um ataque de destruição em massa.  

O medo que a nova ciência do átomo tornava-se paranoia na mente dos japoneses. 

Haviam poucas informações e estudos sobre os possíveis efeitos colaterais da radiação e se 

possíveis mutações que poderiam se formar nos sobreviventes das bombas.  

O mercado cinematográfico nessa época do pós-guerra se encontrava na dificuldade 

juntamente com todos os setores do país. Seus principais produtos, os cinejornais, que 

retratavam o lado glorioso da guerra e do conflito se encontravam em baixa, fazendo o 

público rapidamente perder o interesse nesses filmes ou em outras formas de documentário 

sobre os conflitos passados.        

  A soma de todos estes fatores foi crucial para o nascimento de Gojira/Godzilla. Mais 

importante que isso, outros dois motivos consolidaram o nascimento do monstro. O primeiro 

foi o rumo tomado pela indústria cinematográfica japonesa no início dos anos de 1950.  

Para trazer de volta o progresso no país perdido devido à guerra e suas pesadas 

consequências. O cinema e basicamente todo a mídia em geral, com apoio de produtoras e do 

governo, se voltaram para a criação de um gênero mais positivista de cinema. Positivismo 
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que poderia ajudar a moral nacional a crescer e o Japão retomar seu lugar como nação 

desenvolvida da Ásia. O gênero positivista foi impulsionado também pela ajuda dos 

americanos, como dito por Novielli: 

 

O cinema era um dos primeiros setores em que intervir, dada a sua intrínseca 

potencialidade de propaganda política e ideológica. Sob o controle da SCAP 

(Supreme Comandment of the ALlied Powers), em 22 de setembro de 1945 foi 

instituído o CIE (Civil Information and Education Section), órgão com o qual o 

governo de ocupação pretendia difundir sua nova propaganda de reeducação. 

(NOVIELLI, 2001, p. 126) 

 

Os principais membros da indústria cinematográfica foram informados sobre a nova 

perspectiva que os filmes deveriam abordar. Áreas que exaltavam o esforço coletivo, a paz, a 

igualdade, e a vitória do bem sobre o mal. Todas essas medidas foram propostas pelos 

americanos e aprovadas pelo governo japonês.       

  O segundo motivo, já abordado anteriormente neste trabalho, foi o relançamento do 

filme original de King Kong nos cinemas japoneses em 19538, Gorila que inspirou 

basicamente todo o conceito de monstros gigantes que Gojira/Godzilla aborda em seus 

diversos filmes.  

  Foram esses acontecimentos históricos necessários para formar o cenário ideal para a 

concepção da ideia da criatura representa um medo muito grande da guerra, projetando-se 

como um signo, um símbolo para os japoneses. Pode ser considerado como uma sombra das 

consequências ambientais e das memórias reprimidas sobre o ataque nuclear. Carl Jung 

(1998) se refere por sombra como: 

 

O inconsciente pessoal contém lembranças perdidas, reprimidas, evocações 

dolorosas, percepções que, por assim dizer, não ultrapassam o limiar da 

consciência, isto é, percepções dos sentidos que por falta de intensidade não 

atingiram a consciência e conteúdos que ainda não amadureceram para a 

consciência. Corresponde à figura da sombra. (JUNG, 1998, p. 58) 

  

Não somente representando um medo oculto, Gojira/Godzilla pode ser enquadrar na 

categoria de arquétipo, que é também base da psicanálise “junguiana”. Arquétipos são 

imagens que permeiam partes do inconsciente do nosso cérebro, provindas de um tipo de 

consciência coletivo. Jung explica que: 

 

O conceito de arquétipo [...] deriva da observação reiterada de que os mitos e os 

contos da literatura universal encerram temas bem definidos que reaparecem 

                                                 
8  Tema abordado no capítulo 1.3 King Kong.   
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sempre e por toda parte. Encontramos esses mesmos temas nas fantasias, nos 

sonhos, nas ideias delirantes e ilusões dos indivíduos que vivem atualmente. A 

essas imagens e correspondências típicas, denomino representações arquetípicas. 

Quanto mais nítidas, mais são acompanhadas de tonalidades afetivas vividas 

(JUNG, 2002, p. 352)   

 

  Joseph Campbell trabalha algumas ideias de Jung em seu livro, “O Poder do Mito” 

(1990), ilustrando melhor o que é arquétipo e como ele funciona na mente humana: 

 

A psiqué humana é essencialmente a mesma, em todo o mundo. A psiqué é a 

experiência interior do corpo humano, que é essencialmente o mesmo para todos os 

seres humanos, com os mesmos órgãos, os mesmos instintos, os mesmos impulsos, 

os mesmos conflitos, os mesmos medos. A partir desse solo comum, constitui-se o 

que Jung chama de arquétipos, que são as ideias em comum dos mitos (...) São 

ideias elementares, que poderiam ser chamadas ideias “de base”. Jung falou dessas 

ideias como arquétipos do inconsciente. “Arquétipo” é um termo mais adequado, 

pois “ideia elementar” sugere trabalho mental. Arquétipo do inconsciente significa 

que vem de baixo. (...) Em todo o mundo e em diferentes épocas da história 

humana, esses arquétipos, ou ideias elementares, apareceram sob diferentes 

roupagens. As diferenças nas roupagens decorrem do ambiente e das condições 

históricas. São essas diferenças que o antropólogo se esforça por identificar e 

comparar. (CAMPBELL, 1990, p. 62) 

 

Juntos aos arquétipos, que são as ideias inerentes e hereditárias da nossa imaginação, 

e a sombras, que representam nossos medos ocultos e memórias suprimidas, os símbolos são 

formados e passados na sociedade humana.  

Nos primórdios da humanidade esses símbolos eram pintados em paredes das 

cavernas ou passado de geração em geração. Já no século XX, os símbolos são passados pelo 

cinema e a grande mídia do entretenimento e da propaganda. Jung define símbolo como:  

 

O que chamamos por símbolo é um termo um nome ou mesmo uma imagem que 

nos pode ser familiar na vida diária, embora possua conotações especiais além do 

seu significado evidente convencional. Implica alguma coisa vaga, desconhecida ou 

oculta para nós. [...] Assim uma palavra ou uma imagem é simbólica quando 

implica alguma coisa além do seu significado manifesto e imediato. Esta palavra ou 

esta imagem tem um aspecto inconsciente mais amplo, que nunca é precisamente 

definido ou de todo explicado. (JUNG, 1998, p. 22)       

  

  Gojira/Godzilla pode ser considerado como símbolo, arquétipo e pode representar 

uma sombra. Mas talvez o melhor termo que pode ser usado para se referir ao monstro é 

“Alegoria”, termo que engloba os conceitos citados anteriormente. Em Dicionário de Termos 

Literários (1974) a palavra alegoria pode ser definida como: 

 

Noção controvertida, quer pelo conceito, quer pelo lugar que ocupa nos quadros 

retóricos, a alegoria tem suscitado copiosa bibliografia, empenhada em desvendar a 

ampla rede terminológica na qual se insere e se difunde, a começar pela metáfora 
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até chegar à sátira, passando pelo símbolo, a fábula, o apólogo, o mito, a parábola, 

a prosopopeia, o emblema, o paradoxo, o adynaton, ou implicando a ironia, 

oscilante entre a polissemia e a antífrase. (MOISÉS, 1974, p. 14) 

     

   Massaud Moisés expressa que uma alegoria pode ser “uma linguagem que oculta 

outra, uma história que sugere outra. Empregando imagens, figuras, pessoas, animais, o 

primeiro discurso concretiza as ideias, qualidades ou entidades abstratas que compõem o 

outro”. (1974, p. 14) Podemos dizer então que a alegoria é uma personificação simbólica, 

seja no formato que for transmitida para outros, de uma ideia oculta, uma sombra no nosso 

inconsciente.  

Desta mistura de simbologias e definições psicológicas, podemos concluir que o 

cenário mundial que o Japão passou nos anos de 1940-1950 foram ideais para o nascimento 

de Gojira/Godzilla. O medo do nuclear, a baixa autoestima da população, e a necessidade de 

se reerguer como nação serviu como base para a criação do monstro.  

 

2.5 O Nascimento de Gojira/Godzilla 

 

  Com a indústria cinematográfica japonesa se recuperando do pós-guerra. Tomoyuki 

Tanaka encontrava-se no auge da sua carreira em 1954 como produtor para a Toho Motion 

Picture Company, tendo trabalhado em inúmeros filmes de sucesso pela companhia até 

então.  

Tanaka estava encarregado de dirigir o filme In the Shadow of Glory, em 

cooperação com o governo da Indonésia, porém, devido a problemas de Tanaka com os 

atores, o filme acabou não sendo feito.  

Com medo de perder seu emprego, e com um orçamento de um filme de guerra na 

sua disposição, Tanaka aposta em um projeto mais audacioso que passava pela sua mente. 

Esse projeto veio a ser conhecido como o filme Gojira lançado no Japão no dia 3 de 

novembro de 1954. 

  No dia 1 de março de 1954, um pequeno barco de pescadores navega em uma região 

do oceano pacífico que servia como área de testes dos Estados Unidos, testes como da 

detonação de bombas de hidrogênio. Um novo tipo de bomba que os americanos construíram 

nos anos seguintes à guerra.  

A bomba de Hidrogênio que atingiu os pescadores foi detonada a 85 milhas de 

distância, os 23 homens foram os primeiros seres humanos a serem expostos pela onda de 

choque e de radiação na explosão da arma nuclear. 
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Por mais que a distância entre o barco e a área que a bomba explodiu fosse 

considerável, devido a sua potência 1,000 mil vezes destrutiva que as outras bombas 

nucleares, os pescadores acabaram sentindo os efeitos da bomba de Hidrogênio, que os 

deixou doentes.  

Apenas um homem morreu meses depois do incidente devido à rápida ação dos 

hospitais japoneses que já tinham experiência com problemas causados pela radiação. O 

acidente do barco Fukuryu Maru (Dragão da Sorte) ficou conhecido como “O Segundo 

Bombardeio Atômico da Humanidade” pelos jornais japoneses e imprensa mundial. Rocco 

acrescenta: 

 

Eventualmente o governo dos Estados Unidos lançou um pedido de desculpas e 

pagou 2 milhões de dólares de compensação para o governo japonês, mas o 

incidente continuou a gerar controvérsias. Com medo da contaminação nuclear, os 

japoneses destruíram toneladas de peixes capturados na área afetada do Pacífico. 

Como nação, os japoneses não comeram peixe por muitos meses após o incidente 

com a tripulação do Fukuryu Maru, resultando em milhões de dólares perdidos na 

indústria de pescado do país e negócios relacionados. (ROCCO, 2000, p. 3, 

Tradução nossa) 

 

Essa foi, ainda de acordo com Rocco, o evento que inspirou a Toho Company a fazer 

seu primeiro filme de monstro. Uma criatura do mar radioativamente mutada que aterroriza a 

humanidade. Tanaka relatou sua ideia baseada nesses episódios para a Toho. Foi o suficiente 

para convencer a produtora a apoiar a produção de um filme sobre “um monstro que invade 

Tóquio do mesmo jeito que o King Kong ataca Nova Iorque”9, nas próprias palavras de 

Tanaka.  

O projeto então aprovado foi apresentado a Ishirō Honda com o cargo de diretor, 

Honda que trabalhou em várias sequências de Gojira/Godzilla como diretor. Eiji Tsubaraya 

ficou à cargo da produção dos efeitos especiais e das trucagens do filme.  

Os três trouxeram à vida o monstro que conquistou não somente os japoneses, mas 

também o cinema mundial. Gojira/Godzilla, hoje com mais de 60 anos de existência, foi 

adaptado diversas vezes em várias plataformas midiáticas, movimentando uma gama de fãs 

ao redor do mundo. Há uma nova adaptação cinematográfica Hollywoodiana prevista para o 

ano de 2020.   

 

 

 

                                                 
9 Fala dita durante uma entrevista após o lançamento de Gojira (1954). 
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2.6 Gojira/Godzilla, o Segundo Kaiju   

 

  Por mais que o termo Kaiju, que significa monstro, e também o nome do gênero 

específico de filmes com criaturas gigantes que ele aborda, tenha sido invenção dos 

japoneses, Novielli nos comprova mais uma vez a importância do relançamento de King 

Kong nos cinemas japoneses.  

Filme que foi o primogênito do que seria um gênero novo de cinema, o de monstros 

gigantes. Gojira teve sucesso que, no ano de 1955 sua primeira sequência, O contra-ataque 

de Godzilla (Gojira no gyakushu) foi produzido. 

 

É 1954, e o diretor, Ishirō Honda, desde de 1946 quando visitara a devastada 

Hiroshima, desejava realizar um filme no qual expusesse a própria visão do horror 

atômico. Ao mesmo tempo, o produtor Tomoyuki Takana intuíra a necessidade de 

aproveitar o sucesso internacional de um novo gênero de monstros lançado em 

1952, pela reedição americana do King Kong, de 1933. (NOVIELLI, 2001, p. 160) 

 

A fama de Gojira logo alcançou um ponto vital para a formação de sua franquia, 

entre seus diversos anos de existência. A Columbia Pictures compra os direitos de 

distribuição dos filmes da criatura e dá o nome americanizado, que nós no ocidente somos 

mais familiarizados. Assim o mundo conhece o primeiro filme japonês de monstros gigantes 

com o nome de Godzilla, o Rei dos Monstros!10  

 

Constatado o definitivo sucesso dessa fórmula adotada também pela Daiei, tratava-

se agora de fornecer o maior número de variantes horror, seres de feições as mais 

repulsivas possíveis, dos quais, gradualmente, Godzilla tornar-se-ia o exterminador 

em defesa da humanidade, dotado assim de uma compreensão para o bem que o 

tornava infinitamente menos monstruoso do que na sua primeira aparição. 

(NOVIELLI, 2001, p. 160) 

 

  Não somente os monstros que Gojira/Godzilla lutava, a quase infinita criatividade da 

mente humana produzia inúmeros outros monstros gigantes. Alguns ganharam suas próprias 

adaptações e franquias, porém foi Gojira de 1954 que consolidou o gênero.  

Gênero que aborda uma crítica ao militarismo e ideias antiamericanas, com filmes 

muitas vezes voltados para públicos específicos de idades variadas. Os Kaijus ganhavam 

mais espaço na cultura pop. O que nos leva para o próximo tópico.  

 

 

                                                 
10 Tradução brasileira do título adaptado pelos norte-americanos: Godzilla, the King of the Monsters!   
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2.7 Gojira/Godzilla na Mídia  

 

Em 2014, Gojira/Godzilla completou 60 anos e em comemoração à data, o estúdio 

Legendary da Warner Bros. Pictures lançou Godzilla (2014), dirigido por Gareth Edwards, 

com a premissa de ser um reboot11 da história original do monstro. Foram ignorados todos os 

outros filmes criados pela Toho e inicia uma nova história para o monstro. Godzilla (2014) 

foi o segundo filme do monstro totalmente produzido em Hollywood. O primeiro filme 

americano de Gojira/Godzilla foi lançado em 1988. 

O estúdio também está com uma sequência programada para 2020, que 

Gojira/Godzilla irá se confrontar com King Kong pela primeira vez desde 1962. A Warner 

Bros. detém os direitos autorais de ambos os monstros e planeja criar um universo 

cinematográfico entre diversos monstros e kaijus que a produtora adquiriu. 

O fato de que após de 60 anos de existência, um monstro gigante tenha um filme 

lançado com o intuito de revitalizar a história da sua franquia e abordar a criatura no contexto 

atual da sociedade serve para este trabalho como prova que Gojira/Godzilla é um fenômeno 

pertinente na mídia e na cultura comunicacional, e merece ser estudado.  

Monstro que constantemente se transforma em filme, ou animação, ou histórias em 

quadrinhos, entre outros produtos presentes nas mídias, essa característica de convergência 

entre veículos e diversidade em plataformas, é uma característica da franquia de 

Gojira/Godzilla. Por convergência de mídia Henry Jenkins (2013) refere-se   

 

(...) ao fluxo de conteúdos através de múltiplas plataformas de mídia, à cooperação 

entre múltiplos mercados midiáticos e ao comportamento migratório dos públicos 

dos meios de comunicação, que vão a quase qualquer parte em busca das 

experiências de entretenimento que desejam. Convergência é uma palavra que 

consegue definir transformações tecnológicas, mercadológicas, culturais e sociais, 

dependendo de quem está falando e do que imaginam estar falando. (JENKINS, 

2013, p. 30)  

 

  Jenkins consegue ilustrar bem a ciência comunicacional que pode ser atribuída ao por 

trás de Gojira/Godzilla. A maneira que o público se comporta a consumir conteúdo do 

monstro em diversas fontes de entretenimento diferentes são basicamente o que gera retorno 

para a franquia da criatura.  

A necessidade de abranger um público ainda maior se dá pela grande quantidade de 

plataformas de entretenimento existentes. De filmes a quadrinhos, de desenhos para álbum de 

                                                 
11 Reboot significa “reinicio” em inglês. 
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figurinhas, todos esses produtos surgem com o apelo de propagar os símbolos midiáticos 

para todos os públicos e seus diferentes gostos e idades. 

 

  

Figura 7: Desenho animado Godzilla: The Series (1998 – 2001) Fonte: http://godzilla-life.ga 

 

A influência de Gojira/Godzilla pode ser atribuída através da diversidade de produtos 

midiáticos com os quais ele é consumido. O motivo para tantos produtos se deve pelo 

carisma da criatura. Um dos motivos que se deve a tantos produtos vendidos são as 

mudanças que o monstro passou, que de destruidor de cidades passou para ser conhecido 

hoje como salvador da humanidade. 

 A seguir seguiremos com a explicação das metodologias que serão aplicadas para analisar de 

maneira correta a versão original japonesa de Gojira (1954) e seu mais recente filme 

americano, Godzilla (2014). 
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METODOLOGIA   

 

  Este trabalho final de graduação terá como metodologia uma descrição fílmica e uma 

pesquisa bibliográfica histórica dos acontecimentos associados aos filmes de Gojira (1954) e 

Godzilla (2014). Serão abordados pontos em comum no enredo dos filmes e as diferenças 

que as duas versões possuem. Gil esclarece que  

 

A pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material já elaborado, 

constituído principalmente de livros e artigos científicos. Embora em quase todos 

os estudos seja exigido algum tipo de trabalho dessa natureza, há pesquisas 

desenvolvidas exclusivamente a partir de fontes bibliográficas. Boa parte dos 

estudos exploratórios pode ser definida como pesquisas bibliográficas. As 

pesquisas sobre ideologias, bem como aquelas que se propõem à análise das 

diversas posições acerca de um problema, também costumam ser desenvolvidas 

quase exclusivamente mediante fontes bibliográficas. (GIL, 2002, p. 44) 

   

Para isso o foco desta análise consiste na decomposição de algumas partes e de 

características dos filmes, inspirados na obra de Francis Vanoye e Anne Goliot Lete. Os 

autores destacam que para analisar um filme é necessário decompor o mesmo: “desmontar 

um filme é, de fato, estender seu registro perceptivo e, com isso, se o filme for realmente 

rico, usufruí-lo melhor” (VANOYE e GOLIOT-LÉTÉ, 1994, p. 12).  

 

Analisar um filme ou um fragmento é, antes de mais nada, no sentido científico do 

termo, assim como se analisa, por exemplo, a composição química da água, 

decompô-lo em seus elementos constitutivos. É despedaçar, descosturar, desunir, 

extrair, separar, destacar e denominar materiais que não se percebem isoladamente 

“a olho nu”, pois se é tomado pela totalidade. Parte-se, portanto, do texto fílmico 

para “desconstruí-lo” e obter um conjunto de elementos distintos do próprio filme. 

Através dessa etapa, o analista adquire um certo distanciamento do filme. Essa 

desconstrução pode naturalmente ser mais ou menos aprofundada, mais ou menos 

seletiva segundo os desígnios da análise. (VANOYE e GOLIOT-LÉTÉ, 1994, p. 

15) 

 

Assim, entre os elementos que são pertinentes no estudo estão as motivações e 

símbolos ligados ao monstro e o contexto histórico do lançamento de cada filme, bem como 

são apresentadas as narrativas.  

Nesta análise, características como o grito da criatura nas duas versões, os efeitos 

especiais usados nos filmes, os eventos históricos nas duas épocas e as interpretações 

possíveis dos significados de Gojira/Godzilla são elementos abordados. Serão comparados 

também a personalidade e os simbolismos de ambas as versões da criatura. 

  Uma análise conta com o objetivo de esclarecer os aspectos levantados por ela em 

relação ao filme que é pesquisado. Ao esclarecer as ideias dos criadores do produto 
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cinematográfico, podemos interpretar outros conceitos e pensamentos particulares do autor 

do trabalho, utilizando também alguns termos de caráter psicológico a partir dos 

ensinamentos de Jung. 

  Esclarecido qual é a metodologia de análise, serão especificados os pontos que este 

trabalho final de graduação estuda entre os dois filmes analisados: Gojira (1954) e Godzilla 

(2014).  

O percurso metodológico deste estudo terá as seguintes etapas de análise:  

a) descrição das obras cinematográficas;  

b) a análise comparativa da estrutura narrativa dos filmes a partir dos conceitos de 

Syd Field;  

c) a descrição-analítica comparativa das duas versões do monstro;  

d) o contexto histórico que inspirou cada versão do monstro. 

Assim, realizaremos uma descrição literária das tramas de ambos os filmes para 

facilitar o entendimento do leitor e o envolver na trama, de ambas as produções. Depois com 

base nas ideias de Syd Field (2001), sobre estruturas narrativas: serão concebidas os três atos 

principais que compõem um filme de acordo com o autor no seu livro Manual do Roteiro, a 

“apresentação” é o primeiro ato, o “confronto” como segundo ato, e por fim a “resolução” 

como ato final. 

 

Para entender a dinâmica da estrutura, é importante começar com a própria palavra. 

A origem latina de estrutura, structura, significa "construir" ou "organizar e agrupar 

elementos diferentes" como um edifício ou um carro. Mas há outra definição para a 

palavra estrutura, que é "o relacionamento entre as partes e o todo”. (FIELD, 2001, 

p. 12)  

  

Ambas as versões do monstro serão descritas para se obter uma visão mais clara nas 

diferenças que as criaturas possuem. Diferenças em visual, significado e de suas motivações 

durantes as tramas dos filmes. 

A exposição do enredo será importante, afinal a versão americana de Godzilla é 

apresentada como um reboot para a franquia do monstro. Que iniciou com o filme de 1954. 

A contextualização do incidente nuclear de Fukushima, em 2011, serve de base para a 

versão de 2014 do monstro. Descrever essa, e outras ideias, é necessário na compreensão das 

mudanças que a versão ocidental do monstro possui, além de seus novos significados. 

Este trabalho final de graduação tem o intuito explorar algumas questões e eventos 

históricos entre as produções dos filmes em questão, analisando as ideias que Gojira/Godzilla 
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aborda no cinema e suas inspirações. Reafirmando os filmes e a influência da criatura como 

agentes no avanço da cultura e na evolução do cinema. 
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3. UM MONSTRO; DUAS ÉPOCAS: ANÁLISE DE CONTEÚDO DE GOJIRA (1954) 

E GODZILLA (2014) 

 

3.1 Descrição dos filmes 

 

As obras deste trabalho serão descritas por um viés literário de resenha, para assim 

envolver o leitor com os sentimentos que os filmes tentam levar até seus espectadores. Essas 

resenhas descrever brevemente os pontos mais importantes das histórias dos dois filmes, com 

o intuito de facilitar a compreensão dos pontos que diferem a trama das obras. 

São pontos necessários para descrever posteriormente o monstro, as diferenças de 

suas versões americana e japonesa e os significados atribuídos a Gojira/Godzilla, que 

constantemente mudam de um filme para o outro. 

  

Gojira (1954): 

 

Devido aos testes nucleares conduzidos pelos Estados Unidos no Oceano Pacífico, 

um antigo predador gigantesco, um réptil com mais de 50 metros de altura e parte do folclore 

local, acaba sendo desperto pela energia atômica liberada pelas bombas. O monstro revivido 

de seu sono milenar atravessa o Japão deixando um rastro de destruição por onde passa até 

chegar e atacar a cidade de Tóquio.  

No começo do filme vemos uma tensão muito grande, afinal o governo japonês não 

fazia ideia do que derrubava diversos barcos militares na costa do país. No decorrer da trama, 

uma pequena vila é atacada pelo monstro, os sobreviventes observam em primeira mão a 

criatura, o “Rei” dos monstros, Gojira.  

Após diversas tentativas falhas dos militares japoneses de destruir a criatura. O único 

capaz de produzir outra arma de destruição em massa maior que o próprio monstro é o 

cientista Serizawa Daisuke. Traumatizado pelo final da Segunda Grande Guerra Mundial e 

pelo terror que foram as bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki, tem dúvidas sobre as 

consequências do uso de uma arma mais destrutiva que as citadas anteriormente.  

Sem escolha, o cientista é obrigado a utilizar sua mais nova e última arma. O 

“Destruidor de Oxigênio” (Oxygen Destroyer), derretendo Gojira e a si mesmo, se 

sacrificando em prol humanidade. Porém, o medo que o monstro gerou ao decorrer da 

história deixa muitas dúvidas no ar e para os protagonistas. Dúvidas sobre um possível 

retorno da criatura, ou de até mesmo o surgimento de outros monstros gigantes.  
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Godzilla (2014): 

 

  No ano de 1999, um casal de cientistas se encontra no meio de um suposto terremoto 

que ocorreu durante uma revisão da planta de uma usina nuclear japonesa. O misterioso 

terremoto devasta toda a usina, matando a esposa do cientista protagonista.  

15 anos se passaram e um novo incidente com os mesmos precedentes acontece na 

mesmo usina. E nasce então um monstro denominado pelos militares de M.U.T.O, sigla para 

organismo massivo terrestre em inglês. A criatura causa destruição por todos os lugares que 

passa, deixando os protagonistas, e até mesmo o exército, impotentes na hora de lutar contra 

o monstro abominável.  

Porém, outro M.U.T.O surge em outra usina, se alimentando da energia nuclear 

produzida no local. O objetivo das duas criaturas, descobertos pelos protagonistas, levanta 

uma ideia assustadora, os dois Kaijus estão a ponto de se encontrar para reproduzir, criando 

ainda mais monstros gigantes.  

Então Godzilla aparece como um predador natural dos monstros radioativos que 

destroem o mundo. Depois de algumas lutas secundárias e encontros entre os personagens 

protagonistas humanos e os monstros, um grande conflito entre Godzilla e os dois M.U.T.Os 

acontece, levando a trama à sua conclusão.  

Godzilla depois de destruir toda cidade durante o confronto derrota os dois monstros 

com seu clássico raio-laser, disparado pela sua boca, consagrando-se como o “Rei” dos 

monstros e salvador da humanidade. Após o conflito, Godzilla escapa para o mar, deixando 

em aberto a maioria dos mistérios envolvendo a criatura e seu possível retorno. 

 

3.2 Análise a partir da estrutura de narrativa de história de Field. 

 

  Syd Field trabalha com estruturas de roteiro em seu livro Manual do Roteiro. Na obra 

Field explica seu método de escrever roteiros a partir de uma fórmula de estruturação padrão, 

que pode ser importada para outros tipos de mídias. A estruturada é formada por 3 atos. A 

apresentação, o conflito e a resolução. 

  Na “apresentação”, Field ressalta a importância de explicar para os espectadores 

quem são os personagens, qual é o problema em questão e qual é o cenário que a trama 

passará. 
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O Ato I, o início, é uma unidade de ação dramática com aproximadamente trinta 

páginas e é mantido coeso dentro do contexto dramático conhecido como 

apresentação. Contexto é o espaço que segura o conteúdo da história em seu lugar. 

(O espaço dentro de um copo, por exemplo, é um contexto; ele "segura" o conteúdo 

no lugar — água, cerveja, leite, café, chá, suco; o espaço interior de um copo pode 

até conter passas, miscelâneas, nozes, uvas, etc.) O roteirista tem aproximadamente 

trinta páginas para apresentar a história, os personagens, a premissa dramática, a 

situação (as circunstâncias em torno da ação) e para estabelecer os relacionamentos 

entre o personagem principal e as outras pessoas que habitam os cenários de seu 

mundo. (FIELD, 2001, p. 13-14) 

 

O segundo ato denominado de “conflito” trabalha com os desafios que os 

protagonistas do filme enfrentam. É mostrado durante essa etapa quais os confrontos dos 

personagens e como eles afetam os protagonistas. 

 

O Ato II é uma unidade de ação dramática de aproximadamente sessenta páginas, 

vai da página 30 à página 90, e é mantido coeso no contexto dramático conhecido 

como confrontação. Durante o segundo ato, o personagem principal enfrenta 

obstáculo após obstáculo, que o impedem de alcançar sua necessidade dramática. 

(FIELD, 2001, p. 15) 

 

Por fim, a “resolução” é o ponto na narrativa que revela as soluções dos conflitos e 

das tramas dos personagens, sejam os vilões ou protagonistas. Fechando os três atos e 

guiando o filme até seus créditos. 

 

O Ato III é uma unidade de ação dramática que vai do fim do Ato II, 

aproximadamente na página 90, até o fim do roteiro, e é mantido coeso dentro do 

contexto dramático conhecido como resolução. Resolução não significa fim; 

resolução significa solução. (FIELD, 2001, p. 15) 

 

Field deixa claro que cada página do roteiro representa um minuto de filme, sendo 

essa a alusão necessária para a utilização da estrutura do autor na descrição dos filmes nesta 

análise. 

Os roteiros de Gojira e Godzilla não são analisados neste trabalho. Ao invés disso, 

os arcos narrativos criados por Field são utilizados como uma alusão para facilitar uma 

delimitação de características analisadas. Também facilita comparar os filmes e descrever 

seus pontos em comum e divergente. A técnica do escritor pode ser utilizada em outras 

formas de mídia além de roteiros, como aplicado neste trabalho. 
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Gojira (1954) 

 

A) A apresentação: 

 

O filme começa mostrando um navio militar sendo misteriosamente atacado por um 

clarão vindo do mar. O barco então é visto em chamas e naufraga no oceano. E neste 

momento que somos apresentados para dois personagens importantes para a trama: o tenente 

Hideo Ogata e sua noiva Emiko Yamane. Ambos os personagens recebem as notícias do 

estranho incidente e começam a investigar suas possíveis causas. 

  A trama avança com outro navio militar que é atacado. O único sobrevivente deste 

ataque é salvo na costa de um vilarejo rural. O homem consegue apenas falar que “um 

monstro fez isso”. O homem desmaia e a cena termina. 

Depois desses acontecimentos a mesma vila onde é resgado o homem no mar é 

devastada por uma tormenta misteriosa, a lenda de Gojira é exposta pelos anciões do 

vilarejo. Após isso, os militares e os protagonistas citados anteriormente chegam no local 

destruído para tentar descobrir mais pistas sobre essa criatura que antes era apenas uma lenda 

no folclore japonês. 

   Somos introduzidos ao cientista e terceiro protagonista humano do filme, o Dr. 

Serizawa Daisuke, que sofre de Stress Pós-Traumático (SPT) causado pelo ataque nuclear 

que destruiu duas cidades no Japão. 

  Após a aparição do cientista, voltamos a acompanhar Hideo e Emiko e suas 

investigações no vilarejo onde foi relatada uma possível movimentação da criatura por trás 

de todos os acidentes.  

  Gojira, a criatura do período jurássico teorizado pelos militares japoneses faz sua 

primeira aparição 22 minutos depois do início do filme, assustando todos que estavam em 

sua volta. 
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  Figura 8: Gojira aparece pela primeira vez. Fonte: Gojira (1954) 

 

O ato de apresentação do filme termina por volta de 30 minutos da obra. Nesses últimos 

momentos de contextualização é explicado o monstro, o quarto protagonista. Gojira é citado 

como uma criatura do tempo dos dinossauros que foi revivida devido aos testes com armas 

nucleares que são feitos no oceano pacifico pelos militares. 

 

B) O conflito: 

  

Após a apresentação dos personagens e da tramas explicadas e associados entre si. 

Temos como os conflitos do filme, as diversas aparições do monstro e as tentativas falhas 

dos militares em destruir a criatura. 

O ápice desses conflitos se dá quando Gojira invade e devasta uma região da cidade 

de Tóquio, demonstrando a total impotência dos militares em ferir a criatura, que com fúria 

espalha o caos por onde passa. 

Durantes os ataques do monstro no Japão, são tratados alguns subtemas, como a 

maneira que a mídia caracteriza o monstro, a incapacidade do exército de resolver a situação 
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e como os ocorridos causados pela criatura se assemelham com o bombardeio nuclear sofrido 

pelo país. 

 

 

Figura 9: Gojira ataca Tóquio. Fonte: Gojira (1954) 

 

O filme então foca a relação conturbada de Emiko com o Serizawa. O cientista revela 

para ela sua mais nova invenção, uma arma de destruição em massa capaz de derrotar até 

mesmo Gojira. E nesse momento que somos introduzidos as questões traumáticas de guerra 

que Serizawa apresenta em seu personagem. 

Sem mais nenhuma escolha e com o monstro aniquilando tudo ao seu redor, Emiko, 

que mantem uma relação quase amorosa com o cientista, consegue convencer Serizawa a 

usar sua invenção contra o monstro.  

O cientista concorda em usar sua arma para destruir Gojira. Porém, devido seu medo 

do poder destrutivo que as armas de aniquilação em massa podem ter nas mãos erradas, 

Serizawa decide queimar as plantas para a construção do “Destruidor de Oxigênio”, 

decidindo também ser aquele que ativará a arma no momento certo para derrotar o monstro. 

Hideo se oferece para ir junto com Serizawa, mesmo que o cientista tenha deixado 

claro seu intuito em se matar junto com a criatura ao ativar sua arma capaz de destruir as 

moléculas de oxigênio em sua volta. 
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Os dois mergulham com a ajuda de equipamentos e dos outros personagens 

apresentados até então e armam a bomba que destruirá a criatura marinha. Hideo tenta salvar 

Serizawa, mas falha devido a insistência do cientista em morrer junto com sua arma, 

garantindo que ninguém mais conseguiria fazer outra igual 

 

C) A resolução: 

 

O filme atinge a marca de 1 hora e 25 min. A cena que se inicia mostra ambos Hideo 

e Serizawa no navio militar com todos os outros personagens da trama se preparando para 

um ataque decisivo contra a criatura.  

Os dois protagonistas colocam suas roupas de mergulho e armam o Destruidor de 

Oxigênio, que tem seu formato muito parecido com uma ogiva nuclear. Serizawa carrega a 

bomba em seus braços e ambos partem para o mergulho. 

Dentro do oceano, Gojira estava dormindo. Com a aproximação dos dois homens, o 

monstro acorda e começa a atacar tudo ao seu redor. Porém, o cientista já estava esperando a 

criatura com a armar ativando ao se aproximar dele. 

 

 

Figura 10: Gojira morto pelo “Destruidor de Oxigênio”. Fonte: Gojira (1954) 
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Hideo tenta puxar de volta Serizawa, que insiste em se sacrificar, corta a corda que 

alimentava sua roupa de mergulho com oxigênio, deixando o cientista exposto aos efeitos de 

sua própria criação. A arma evapora ambos Gojira e Serizawa, da maneira que o cientista 

planejava. 

Com Gojira morto, e sem a possibilidade de cria-se mais destruidores de oxigênio, a 

trama caminha para sua resolução. Em seus minutos finais de narrativa, um pergunta 

pertinente é lançada pelos sobreviventes do conflito final: Será que a criatura realmente está 

morta? E é possível que outros monstros despertem de seus sonos milenares? O medo 

permanece enquanto o filme termina. 

 

Godzilla (2014) 

 

A) A apresentação: 

 

O filme hollywoodiano abre com uma montagem de fotos e vídeos do litoral japonês. 

Nessas imagens é possível perceber uma mobilização militar combatendo algum tipo de 

criatura marinha. Essa criatura é o Gojira original. No final da montagem é narrado que o 

monstro foi realmente morto no ano de 1954. Porém, a dúvida sobre a existência de outros 

kaijus logo se provaria verdadeira. 

 

 

Figura 11: Aparição de Godzilla em 1954. Fonte: Godzilla (2014) 

 

Pulamos para o ano de 1999 nas Filipinas, onde um o cientista Ichiro Serizawa 

descobre fósseis12 antigos e gigantescos próximo a uma caverna aberta por um terremoto que 

                                                 
12 Fósseis são ossadas de seres vivos preservados em outras matérias, como o solo e outros tipos de rocha. 
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recém tinha ocorrido no local. O acontecimento se deu próximo a uma suposta mina de 

uranio. Porém, as indicações radioativas não eram do elemento químico, mas sim de uma 

criatura, que pelos seus rastros fugiu para o mar 

Pelos 7 minutos de filme somos introduzidos aos protagonistas do filme, o casal de 

cientistas Joe e Sandra Brody. É apresentado também o filho deles, o ainda jovem Ford 

Brody. Nesse momento é contextualizado o relacionamento da família e a maneira como eles 

se conectam ao resto da trama. 

A família morava no Japão, e trabalhava em um reator nuclear próximo de sua casa. 

No mesmo dia que ocorreu o terremoto nas Filipinas, foi possível detectar um estranho 

movimento tectônico próximo ao país.  

Os japoneses trabalhadores da usina acreditavam tratar-se de um terremoto, algo 

recorrente no seu país. Porém Joe e Sandra pensavam o contrário. Durante a investigação do 

casal sobre o acontecimento, um tremor ainda mais forte atinge a usina. Neste incidente sem 

respostas aparentes, Sandra é morta. O resto da cidade e da usina é esvaziado e abandonado, 

devido ao suposto vazamento do reator nuclear. 

15 anos se passam, avançando a obra até o ano de 2014, onde encontramos 

novamente Ford, só que agora mais velho e trabalhando como militar, e tem sua família 

composta pela sua esposa e seu filho. 

Ford recebe um comunicado que seu pai tentou invadir seu antigo lar, que virou área 

restrita para civis no Japão, viajando até o país para tira-lo da prisão. Ao ouvir as teorias de 

seu pai sobre os terremotos e o envolvimento de monstros gigantes nisso, os dois tentam 

invadir a área mais uma vez. 

No local Joe comprova que não foi um vazamento do reator nuclear que provocou os 

níveis de radiação na época, mas sim outra coisa. Nesse momento aproximadamente aos 28 

minutos do filme, pai e filho são levados do local restrito até a antiga usina onde Joe 

trabalhava por uma empresa particular conhecida como Monarch. 

No local Joe e Ford são introduzidos ao Dr Serizawa. Na usina a empresa e o cientista 

trabalham em pesquisar o que é revelado como um casulo de algo antigo e radioativo, o 

ninho de um Kaiju.  

Joe explica sua teoria sobre os campos eletromagnéticos formados no despertar de um 

Kaiju, neste exato momento o descrito por Joe acontece. O monstro denominado de M.U.T.O 

nasce de seu ovo milenar e destrói parte da usina, fugindo para o mar, finalizando o primeiro 

ato do filme em aproximadamente 40 minutos desde o seu início.  
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B) O conflito 

 

Serizawa então explica sua hipótese sobre o monstro que eles presenciaram faz parte 

de uma espécie divergente dos dinossauros. Serizawa também explica que em 1954 uma 

criatura parecida como a vista na usina foi derrotada pelos militares no passado, essa criatura 

é Gojira. 

Com o M.U.T.O à solta, presenciamos o primeiro conflito dos militares com a 

criatura. As armas dos soldados se mostram ineficientes contra a criatura. A partir dos 55 

minutos de filme que finalmente presenciamos uma previa de Godzilla. 

Godzilla vai de encontro ao M.U.T.O, intervindo no conflito da criatura com o 

exército. A cena da batalha então é transmitida pelo noticiário do universo do filme, não 

mostrando muito de Godzilla, finalizando a cena com uma explicação sobre como Godzilla 

afugentou a outra criatura e depois voltou para o mar. 

 

 

Figura 12: Godzilla aparece pela primeira vez para lutar contra o M.U.T.O. Fonte: Godzilla (2014) 

 

Com Godzilla em cena os protagonistas agora têm problemas maiores para enfrentar. 

Situação que só piora quando um segundo M.U.T.O surge, dito como macho. Outro conflito 

entre Godzilla, o exército e o recém-introduzido M.U.T.O acontece. Uma ogiva nuclear é 

roubada pelo macho do casal. O pai de Ford acaba sendo morto durante o surgimento da 

segunda criatura. 

Durante esse conflito Ford, que estava junto com os militares, fica muito ferido. Após 

ser resgatado e se encontrar com Serizawa, os dois descobrem o objetivo do aparecimento 

dos M.U.T.Os. Um macho e uma fêmea, os monstros têm como intuito procriar e gerar mais 

criaturas. 
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Abalados pela descoberta terrível e sem mais escolhas, os protagonistas junto com o 

exército se reúnem para um grande ataque final, no local onde os dois M.U.T.Os se 

encontrariam. Nessa investida a escolha é usar uma das bombas que o casal de criaturas 

pegou e destruí-las com isso. Porém, os monstros estavam em solo urbano, dificultando essa 

ação. 

A batalha final começa a partir da 1 hora e 36 minutos do filme. Godzilla enfrente os 

dois M.U.T.Os em Tóquio, enquanto Ford e os militares tentavam desarmar a ogiva nuclear 

em posse das criaturas.  

  A batalha chega em seu clímax em 1 hora e 49 minutos quando Ford desarma a ogiva 

nuclear ao mesmo tempo em que Godzilla dispara seu raio-laser devastador, matando a 

M.U.T.O fêmea, já tendo finalizado o monstro anterior, vemos Godzilla e Ford desmaiam. 

 

C) A resolução: 

 

Nos 10 minutos finais da obra, temos em cena o despertar de Ford. Que se reúne 

novamente com sua esposa e filho. A família acompanhada pelo noticiário a devastação 

ocorrida na cidade. No meio da destruição, Godzilla permanece desmaiado. 

O noticiário então foca no despertar de Godzilla, nomeando o de “o Rei dos 

Monstros” e questionando as ações da criatura em apenas aparecer para derrotar os outros 

dois monstros. 

 

 

Figura 13: Godzilla parte em direção ao mar depois do conflito final. Fonte: Godzilla (2014) 

 

Godzilla volta ao foco pela última vez, caminhando lentamente entre destroços da 

cidade seguindo em direção ao mar, chega na costa, Godzilla desparece no oceano. A criatura 

deixa várias perguntas no ar para seus protagonistas e espectadores: qual o motivo do 
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monstro ter salvado a humanidade? Outros Kaijus irão aparecer? E por fim, e talvez a 

pergunta mais importante seja: Quando Godzilla irá voltar? 

 

Comparações e diferenças: 

 

Dois distanciamentos claros entre as obras de Gojira e Godzilla são a maneira como 

o monstro é visto pelos seus personagens e como suas conclusões são apresentadas no final 

de cada filme. Já o ponto em comum mais importante de ambos é o quão fraco são os 

exércitos e quão impotente o homem é perante a criatura. 

Gojira em sua narrativa é visto com temor pelos japoneses, temor que tem como 

alusão os desastres nucleares que atingiram o Japão na década de 1940. Godzilla é exaltado 

como um herói pela mídia, e o único capaz de proteger o planeta contra monstros gigantes. 

A criatura ter transitado da simbologia do medo e de vilão para salvador da 

humanidade são uma maneira de Gojira/Godzilla ser visto, mudou a criatura e seus símbolos 

em seus mais de 60 anos de existência. 

Godzilla como um herói em seu filme pode ser interpretado também como uma 

transformação no gênero Kaiju. Essa evolução começa a ser vista nas obras subsequentes da 

criatura de 1954, mas é claramente posto como tema principal na versão norte-americana do 

monstro.  

O monstro como um herói aumenta seu carisma. Com isso a criatura consegue 

abranger um espaço ainda maior na cultura e na mídia. Esse espaço serve justamente para 

mais produtos de Gojira/Godzilla serem criados em outras plataformas, alimentando ainda 

mais a franquia do monstro e sua popularidade e influência no cinema e na comunicação em 

geral. 

A segunda divisão clara entre as estruturas narrativas das obras é a maneira que suas 

resoluções são distribuídas no final dos filmes. Enquanto a resolução de Gojira é mais 

interna, voltada ao personagem de Serizawa e seus traumas com as armas de destruição em 

massa, Godzilla finaliza com uma grande luta final, ressaltando o papel da criatura como um 

misterioso benfeitor. 

A morte da criatura sem conflitos em 1954 reforça a ideia de que a trama do filme 

não trata sobre Gojira em si, mas sim nas representações que ele carrega. Da maneira que os 

personagens em volta tentam solucionar seus traumas pessoais, alimentados pela imagem do 

monstro. 
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O filme japonês é uma mistura do seu recém-criado gênero Kaiju com horror e ficção 

cientifica. A produção americana trata o atual gênero kaiju, que se beneficia de efeitos 

especiais de ultima tecnologia para apresentar grandes explosões e cenários de destruição, 

somados ao gênero de aventura e ficção cientifica moderna. 

 Gojira e Godzilla podem abordar o mesmo monstro. Mas suas motivações, origens, 

símbolos e inimigos são claramente diferentes durante as narrativas dos filmes. Nessas 

diferenças podemos notar como o tempo mudou tanto a maneira de se atribuir significado aos 

filmes como o jeito que consumimos Gojira/Godzilla na atualidade. 

Agora iremos analisar mais a fundo os arquétipos de cada um dos monstros. A 

maneira como eles foram produzidos e os acontecimentos históricos que baseiam o 

surgimento da criatura em ambos os filmes. 

 

3.3 Gojira vs. Godzilla 

 

  Por mais que as criaturas sejam o mesmo monstro, Gojira e Godzilla diferem em dois 

aspectos muito importantes para sua interpretação na mídia. O primeiro em seus significados 

e alegorias, e o segundo em sua produção e visual. 

 

 

Figura 14: Gojira, um melhor olhar na criatura. Fonte: 

http://www.digitalspy.com/movies/feature/a571244/how-does-the-original-godzilla-rate-to-a-first-time-viewer/ 
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Tanto Tanaka como Honda compartilhavam de fortes opiniões sobre os bombardeios 

atômicos e suas possíveis implicações na vida dos japoneses. Os dois também eram contra as 

políticas muito autoritárias que os Estados Unidos forçavam o Japão a implementar depois da 

segunda guerra. 

E possível perceber as ideologias do diretor e do produtor do filme em momentos 

como na incompetência e fraqueza do exército em relação ao poder destrutivo e imparável do 

monstro, alusões sobre suas opiniões antiamericanas e do poder incontrolável das armas 

nucleares.  

Gojira em sua trama é representado como arquétipo da fúria da natureza causada 

pelas armas de destruição em massa, simbolizando o medo das consequências desse processo 

destrutivo. Medo refletido pelo temor que os protagonistas orientais tem em receio a criatura. 

Jung reforça a ideia de arquétipo que enquadra esta análise do monstro. 

 

Elas nos impressionam, nos influenciam, nos fascinam. Têm sua origem no 

arquétipo que, em si mesmo, escapa à representação, forma preexistente e 

inconsciente que parece fazer parte da estrutura psíquica herdada e pode, portanto, 

manifestar-se espontaneamente sempre e por toda parte (JUNG, 2002, p. 352)   

 

Gojira foi produzido através da utilização de trucagens muito bem elaboradas para a 

década de 1950. Katsumi Tezuka vestiu a fantasia do lagarto gigante por diversos filmes da 

criatura. Sem os efeitos especiais que temos atualmente, os japoneses utilizaram fantasias, 

maquetes, pinturas e uma luva esfregando um contrabaixo, para criar o famoso rugido do 

monstro. 

Já Godzilla é visto pela mídia de sua narrativa e pelos protagonistas humanos do 

filme como um salvador, sendo exaltado como o “Rei” dos monstros por ter matado outras 

duas criaturas pré-históricas.   

O fato de o filme americano trazer outros monstros em sua trama reforça que 

Gojira/Godzilla não é mais uma ideia a ser temida, mas sim um monstro a ser apreciado 

pelos seus serviços na defesa da terra, ou seja o arquétipo do herói. 

Edwards teve em mente na produção da obra que seu Godzilla seria o mais heroico e 

visualmente fiel a sua visão do personagem. Godzilla de computação gráfica tem quase 150 

metros de altura, enquanto em comparação ao seu predecessor de 1954, que foi descrito 

tendo 50 metros. 

O rugido da versão hollywoodiana do monstro também apresentou uma grande 

mudança. No lugar do contrabaixo e da luva, o uso de sons de vários animais diferentes foi 



54 

 

remixado e editado em programas de áudio. Perdendo um pouco de engenhosidade, mas 

ainda arrepia ao ser ouvido pela primeira vez no filme. 

O filme de 2014 obteve a maior bilheteria dentre os filmes do monstro, com 

arrecadação mundial de 510 milhões de dólares. O seu custo de produção foi avaliado num 

total de 160 milhões de dólares13, se tornando o filme mais “caro” da franquia de 

Gojira/Godzilla. 

 

 

Figura 15: Godzilla, no auge dos efeitos especiais. Fonte: 

http://www.popculturemaven.com/movies/godzilla-2014-the-aftermath/ 

 

As mudanças de significado dos monstros são de interesse devido a sua ligação com a 

linguagem. A criatura reaparece na cultura, com a mesma “aparência física”, mas com uma 

diferente abordagem, que se justifica no interesse dos produtores dos filmes do monstro a 

manter ele pertinente com os assuntos e eventos abordados na atualidade. 

Convergindo de uma mídia para outra, de um gênero para o outro, seja ele uma 

evolução ou uma nova plataforma para explorar a ideia de Gojira/Godzilla. Buscamos a 

criatura na linguagem e a linguagem na criatura. 

 

 

                                                 
13 Bilheteria e custo de produções acessados em: http://www.boxofficemojo.com/movies/?id=godzilla2012.htm  

 

http://www.boxofficemojo.com/movies/?id=godzilla2012.htm
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Figura 16: Haruo Nakajima no intervalo das gravações de Gojira em 1954. Fonte: 

https://coletivometranca.com.br/wp-content/uploads/2016/02/haruo-nakajima-in-the-godzilla-gojira-costume.jpg 
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3.4 Contexto histórico dos filmes. 

 

  Como já havia comentado ao decorrer do capítulo 2 deste trabalho. Gojira/Godzilla 

nasceu em uma época muito frágil para o Japão, que ainda não havia se recuperado dos 

ataques em Hiroshima e Nagasaki. A década de 1950 é um período crucial de reerguimento 

econômico e principalmente psicológico de toda a nação, que ainda estava por baixo devido à 

guerra e os ataques nucleares.   

De fato a guerra havia acabado, mas ninguém poderia cobrar certezas de uma 

população que viu o conflito em suas casas. Foi nesse contexto de derrota que Tomoyuki 

Tanaka surge com a ideia de Gojira/Godzilla.  

Importante ressaltar que nos anos 1950, não havia muitos cientistas e estudos 

voltados à radioatividade e à energia nuclear. O fato de ser um mistério até mesmo para os 

experts japoneses causava um impacto ainda maior na população, resultando em um comum 

medo do desconhecido.  

Gojira recebeu inúmeras críticas pelo seu conteúdo aterrorizante na época, muito por 

supostamente reforçar o medo do desconhecido. O diretor Ishirō Honda sentia uma 

necessidade de expor os horrores da guerra.  

Junto de Takana, que implementou o contexto adaptando a narrativa para o novo 

gênero conhecido como Kaiju, que fazia um paralelo digno com a situação atual do mercado 

cinematográfico devido ao relançamento de King Kong nos cinemas japoneses em 1953.      

Avançando 60 anos no futuro ano de 2014. Gojira/Godzilla se torna um produto de 

computação gráfica, ficando visualmente impressionante e aterrorizante, talvez o visual dessa 

versão da criatura seja como Takana imaginava em sua mente o monstro.  

Godzilla tenta se aproximar de questões mais emblemáticas e atuais da nossa 

sociedade, como a fragilidade e a devastação que algum problema em usinas nucleares 

podem causar ao meio ambiente.  

Foi usado como referência o desastre ocorrido na cidade de Okumo, com a inundação 

do reator nuclear principal da usina de Fukushima Daiichi. Esta inundação foi causada por 

um tsunami que atingiu o local. Que, por sua vez foi causado por um terremoto que tinha 

ocorrido no mesmo dia, em 11 de março de 2011.  

O reator principal da usina de Fukushima ficou instável devido à água que o inundou, 

causando vazamento de resíduos radioativos na cidade e na região local, envenenando os 

seus habitantes e o meio ambiente com energia nuclear.  
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Esse incidente, um reator que fica desestabilizado e interdita uma região habitacional 

no oriente é visto em Godzilla, mas substituindo as catástrofes naturais pela locomoção dos 

kaijus.  

  Por mais que tal desastre como ocorrido em Fukushima seja marcante para a história 

da humanidade, seu impacto não é tão grande quanto o bombardeio atômico recebido pelo 

Japão na Segunda Guerra Mundial. Logo a motivação, os riscos e os significados levantados 

pela versão estadunidense do monstro são de “menor peso”, porém deixando a criatura ainda 

relevante em tempos modernos.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

  O desenvolvimento do presente estudo possibilitou inicialmente uma análise 

bibliográfica tratando de pesquisar as origens do cinema e seus pioneiros, tanto na criação 

das maquinas que gravavam e reproduziam os filmes, como nos primeiros gêneros abordados 

do recém-nascido cinema.  

  Dentro desta pesquisa, o gênero fantástico de cinema se mostrou de importância para 

a futura concepção do nosso objeto de estudo, o monstro Gojira/Godzilla. Foi visto como o 

gênero de fantasia e ficção cientifica, com suas trucagens e efeitos especiais, inspirou a 

criação do primeiro monstro gigante do cinema, o gorila King Kong.  

  Após, percorremos uma breve pesquisa histórica sobre a chegada do cinema no Japão. 

Explorando alguns de seus primeiros passos e pessoas por trás do que se tornaria um 

importante veículo midiático para a exposição da cultura do país para o ocidente. 

  Durante a pesquisa sobre a história do país, descrevemos alguns momentos decisivos 

para a nação: seu envolvimento na Segunda Guerra Mundial e os bombardeios atômicos 

ocorridos nas cidades de Hiroshima e Nagasaki, que transformaram sua cultura e 

influenciaram na simbologia por trás de Gojira. 

  O trabalho teve como objetivo geral estudar os filmes de Gojira/Godzilla (1954 e 

2014), verificando aspectos de comparação entre as obras cinematográficas a partir da 

narrativa e da constituição do monstro. As pesquisas históricas discutidas antes servem como 

embasamento para entender os pontos em comuns e divergentes das duas versões da criatura.  

  Ambos os filmes do monstro foram descritos de maneira que seus plots points14 

ficassem de claro entendimento. Para comparar as tramas das obras, foram usados de 

referência as técnicas ditadas por Syd Field sobre estruturação de roteiro e organização de 

narrativa. Dividindo os filmes em 3 atos foi a escolha de aproximação para comparar as 

obras e seus enredos.    

  Foi possível perceber o papel que Gojira/Godzilla obteve na evolução do cinema 

japonês e no gênero que a criatura constituiu em sua criação em 1954, o de filmes de 

monstros gigantes, vulgo Kaijus. Percebemos também como o contexto histórico mundial, 

como a segunda guerra, e filmes como King Kong (1933) ajudou na criação do monstro e na 

atribuição de seus valores simbológicos. 

                                                 
14 Plot points significa pontos da trama, em português. 
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  Nesta análise comparativa e histórica, foi possível identificar as motivações e ideias 

por trás da invenção do monstro e suas mudanças de alegorias na mídia e na cultura geral no 

tempo, comparando não só a história e os arquétipos das narrativas dos filmes da criatura, 

mas também suas obras para determinar os pontos em comum e as diferenças de como o 

monstro é visto hoje. 

Portanto creio que obtivemos o resultado esperado na análise comparativa dos filmes, 

atingindo nossos objetivos e respondendo de maneira clara as perguntas levantadas no 

começo deste trabalho ao identificar as nuanças que as obras têm entre si e a importância do 

monstro no cinema.  

Destacamos que o estudo não pretendeu esgotar as possibilidades de análise, sendo 

uma perspectiva lançada entre outros métodos e abordagens cabíveis de estudo comparativos 

sobre cinema no universo da comunicação. Prezamos que este estudo possa servir de 

inspiração para mais trabalhos de caráter analítico sobre Gojira/Godzilla e seu legado na 

história e no cinema. 

 

 

 

   

 

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



60 

 

REFERÊNCIAS  

 

AUMONT, Jacques e MARIE, Michel. Dicionário Teórico e Crítico de Cinema. São 

Paulo: Papirus, 5ª Edição, 2003. 

 

CAMPBELL, Joseph. O poder do mito. São Paulo: Palas Athena, 1990. 

 

COSTA, Flávia. O Primeiro Cinema: espetáculo, narração e domesticação. Rio de 

Janeiro: Azougue editorial, 1995. 

 

FEDERATION of American Scientists: Status of World Nuclear Force. Acessado em 15 de 

maio, 2018 

Disponível em: http://www.fas.org/programs/ssp/nukes/nuclearweapons/nukestatus.html 

 

FIELD, Syd. Manual do Roteiro: os fundamentos do texto cinematográfico. Rio de 

Janeiro: Objetiva, 2001. 

 

GOLDBLATT, Burt e STEINBRUNNER, Chris. Cinema of the Fantastic. Galahad Books; 

Second edition, 1974. 

 

GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo: Atlas, 2002. 

 

HOBSBAWM, E. J. Era dos extremos. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. 

 

JACKSON, Rosemary. Fantasy: the literature of subversion. London: Routledge, 1993. 

 

JENKINS, Henry. Cultura da Converência. São Paulo: Editora Aleph, 2013. 

 

JUNG, Carl G. Memórias, Sonhos, Reflexões. Rio de Janeiro, RJ: Nova Fronteira, 2002. 

 

JUNG, Carl G. O Homem e seus Símbolos. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1998. 

 

JUNG, Carl G. Psicologia do inconsciente. Petrópolis: Vozes 11ª Edição, 1998. 



61 

 

 

KEMP, Philip. Tudo sobre cinema. Rio de Janeiro: Sextante, 2011. 

 

KREMER, Marie-Anne H, J. As dimensões óptica/ótica do fantástico: interações de 

literatura e cinema. 2003. Tese (Doutorado). Universidade Federal de Minas Gerais, 

Faculdade de Letras.   

 

MACHADO, Arlindo. Pré-Cinemas & Pós-Cinemas. São Paulo: Papirus, 1997 

 

MASCARELLO, Fernando. História do Cinema Mundial. São Paulo: Papirus, 2006. 

 

MOISÉS, Massaud. Dicionário de termos literários. São Paulo: Editora Cultrix, 1974. 

 

NOVIELLI, Maria Roberta. História do Cinema Japonês. Rio de Janeiro: Editora UnB, 

2001. 

 

ROCCO, J. Roberto. Japan, Godzilla and the Atomic Bomb: A study into the Effects of 

the Atomic Bomb on Japanese Culture. 2000. Artigo acessado no dia 15 de março de 

2018. Disponível em: http://www.staff.amu.edu.pl/~ewa/Roberto,%20Godzilla.pdf 

 

ROSENFELD, Anatol. Cinema: Arte & Indústria. São Paulo: Editora Perspectiva, 2002. 

 

VANOYE, Francis; GOLIOT-LÉTÉ, Anne. Ensaio sobre a Análise Fílmica. Campinas, SP: 

Papirus, 1994 

 

VISENTINI, Paulo Fagundes. Manual do candidato: história mundial contemporânea 

(1776-1991): da independência dos Estados Unidos ao colapso da União Soviética. 

Brasília: FUNAG, 2012. 

 

  

 

 

 

 



62  

  

ANEXO – PÔSTERS OFICIAIS DOS FILMES GOJIRA (1954) E GODZILLA (2014) 
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Arte de capa feita por Vinicius Capiotti e contracapa feita por Matheus Viero. 


