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O ÚLTIMO SAMURAI: REPRESENTAÇÕES NO CINEMA 

 

 
RESUMO 

 

O objetivo desta pesquisa foi analisar a história dos samurais, ainda pouco estudada, e a 

produção cinematográfica norte-americana „„O último Samurai‟‟ (2003), que apresenta 

uma reprodução da figura dos samurais, estabelecendo um paralelo entre o filme e as 

obras pesquisadas. A casta guerreira japonesa conhecida como samurai constituiu-se, ao 

longo de sua História, como uma das mais importantes no Japão, sobretudo como 

poderio militar dos seus shoguns (chefes), os quais serviam com lealdade e coragem, 

seguindo um código de honra chamado bushidō (o caminho do guerreiro). No entanto, 

esses guerreiros foram gradualmente desaparecendo até o ápice de sua decadência, no 

ano de 1868, quando foi estabelecida a restauração Meiji (Governo das Luzes). Ainda 

hoje, os samurais são lembrados por seu significativo legado e cultura, por meio de 

releituras de livros, obras artísticas e filmes. A metodologia da pesquisa englobou a 

perspectiva de análise documental a partir da percepção do filme como uma reprodução 

de representações historicamente constituídas. A pesquisa foi realizada a partir de 

levantamento e análise de obras historiográficas que contextualizam os costumes e 

elucidam o período que os samurais existiram. A partir dessa análise, verificou-se que a 

História desses guerreiros é de grande relevância para se entender esse período 

histórico-cultual do Japão.  

 

Palavras-chave: Samurai, Japão, filme “O último Samurai”, representação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



THE LAST SAMURAI: REPRESENTATIONS IN CINEMA  

 

 

ABSTRACT  

 

The objective of this research was to analyze the history of the samurai, yet 

understudied, and the North American film production “The Last Samurai” (2003), 

which features a reproduction of the figure of the samurai, drawing a parallel between 

the film and the works surveyed. The Japanese warrior class known as samurai was 

constituted, throughout its history, as one of the most important in Japan, mainly as a 

military power of their shoguns (chiefs), who served with courage and loyalty, 

following a code of honor called bushidō (the way of the warrior). However, these 

warriors were gradually disappearing until the apex of its decay, in 1868, when the 

Meiji (Government of Lights) restoration was established. Even now, samurai are 

remembered for their significant legacy and culture through readings of books, artworks 

and films. The research methodology included the perspective of document analysis 

from the perception of the film as a reproduction of historically constituted 

representations. The research was conducted from survey and analysis of historical 

works that contextualize the customs and elucidate the period samurai existed. From 

this analysis, it was found that the history of these warriors is of great relevance to 

understand that historic-cultural period of Japan. 

 

Key words: Samurai, Japan, the film “The Last Samurai”, representation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUÇÃO  

 

Neste trabalho, dedicamo-nos a analisar o filme norte-americano „„O último 

Samurai‟‟ (2003), do cineasta Edward Zwick. Mesmo diante da grande escassez de 

pesquisas relacionadas ao tema no Brasil, uma vez que muitos livros carecem de 

traduções e os poucos livros que são referentes à temática são difíceis de encontrar, foi 

possível desenvolver essa pesquisa.  

O estilo de vida e a tradição militar dos samurais dominaram a cultura 

japonesa durante séculos, e ainda hoje permanecem vívidas, com as artes marciais, 

espadas, estátuas, castelos e pelo seu código, o bushidō (caminho do guerreiro), porém, 

sem sua principal figura, os samurais. Os samurais atualmente são lembrados e 

representados por meio de produções cinematográficas, livros e obras artísticas, muitas 

vezes de modo distorcido e estereotipado. Assim sendo, durante a pesquisa analisamos 

como o samurai foi representado no filme „„O último Samurai‟‟ e, por conseguinte, 

tentamos compreender os símbolos, mitos e signos que compunham sua cultura.  

A motivação para realizar essa pesquisa se deu por meio do meu grande 

interesse pela cultura japonesa, especialmente sobre os samurais, e a intensa curiosidade 

em saber mais sobre a cultura do oriente, especificamente, do Japão. Dessa maneira, e 

para tentar preencher uma lacuna sobre esse tema, esse trabalho se justifica, pois, a 

partir dele, procuramos compreender alguns pontos da História do Japão e dos 

Samurais. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

No que se refere ao referencial teórico sobre a história dos samurais, 

recorremos às formulações do pesquisador José Yamashiro. Para subsidiar a análise do 

filme, recorremos aos estudos teóricos de Marc Ferro e Marcos Napolitano.  

 

MÉTODOS 

Metodologicamente, para a elaboração desse trabalho realizamos análises de 

obras historiográficas que contextualizam as ações bélicas e os códigos de condutas dos 

samurais, até seu desaparecimento do território japonês no século XIX.  



Utilizamos como principal fonte de pesquisa, as obras do estudioso José 

Yamashiro, e o filme O último samurai (2003).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O ÚLTIMO SAMURAI 

A História do filme se passa no século XIX. Em 1870, é enviado ao Japão o 

capitão Nathan Algreen (Tom Cruise), um veterano da guerra civil americana que 

ocorreu em 1861 a 1865. Com o fim do conflito Algreen, é convidado por seu ex-

comandante para participar com ele do treinamento do recém-criado exército imperial 

japonês do imperador Meiji (Shichinosuke Nakamura), para que eles possam eliminar 

os últimos samurais que ainda vivem na região. Com o início dos treinamentos, Algreen 

percebe que os soldados japoneses não estão prontos para lutar e que não podem vencer 

mesmo com armas de fogo os samurais. No entanto, seu comandante, Coronel Bagley 

(Tony Goldwyn) insiste em enviá-los para a batalha. Durante o combate, vendo seu 

exército ser massacrado pelos samurais, o Coronel Bagley foge da frente de batalha dos 

soldados imperiais. Ao contrário de seu comandante, Algreen fica e luta até ser rendido 

pelo líder dos samurais, Katsumoto (Ken Watanabe), que fica impressionado com a 

bravura de Algreen, poupando-lhe a vida, porém, levando-o como prisioneiro. Durante 

sua estadia junto com os samurais, Algreen acaba se interessando pela cultura desses 

guerreiros, aprendendo com Katsumoto alguns preceitos do código de honra dos 

samurais, bushidō, passando a ficar em dúvida sobre qual lado apoiar. Após um conflito 

na capital japonesa, Tóquio, Algreen passa a apoiar os samurais contra as forças 

imperiais e a ocidentalização desenfreada do país.  

De acordo com Botelho, a História do longa-metragem foi inspirada em 

uma personagem real, o samurai Saigo Takamori (1828-1877), um dos responsáveis 

pelo movimento que derrubou o shogunato de Tokugawa, em 1867, e que restabeleceu o 

governo imperial (s.d, p.42), já o personagem principal da trama, Nathan Algreen foi 

inspirado no general francês Jules Brunet, membro da missão militar que a França 

enviou ao oriente para treinar as tropas japonesas do século XIX.  

O filme produzido em 2003, pela produtora Warner Bros pictures, com 

orçamento de cem milhões de dólares, contando com a direção do diretor Edward Zwick 

e grande elenco de atores americanos e japoneses, retrata o episódio da abolição da 

camada samurai em 1877.  

Segundo o próprio Zwick, os acontecimentos que ocorrem nesse período, 

como a Restauração Meiji, representam exatamente o fim dos samurais. O fim do antigo 



shogunato possibilitou o primeiro encontro significativo do Japão com o ocidente após 

um isolamento de séculos.  

O filme ocorre no momento em que o Japão busca, por meio da inserção de 

produtos e ações americanas, uma inserção de técnicas de combates e armas ocidentais, 

no intuito de aprimorar o poderio dos soldados japoneses. O Imperador vendo o poder 

das outras nações organiza seu país para se tornar uma nação moderna, tanto no âmbito 

cultural como na arte bélica.  

Embora o Japão fosse uma nação caracterizada por uma cultura dotada de 

disciplina, rigidez e honra., a subserviência que ocorre nesse período tratado na obra 

movimenta as atitudes do povo. Como mostra a primeira cena desse filme,  

Esse momento de mudança do antigo para moderno é especialmente 

pungente e dramático. Cada imagem, cada paisagem, cada cômodo conta a 

história da aproximação do velho como o novo‟‟ diz Zwick. Dois bons 

exemplos disso são duas cenas do filme: um em que um homem de chapéu 
coco caminha ao lado de uma mulher vestindo um quimono e a outra em que 

um rapaz dispara um rifle, enquanto o outro empunha uma espada. 

(BOTELHO, pp. 43-44, s.d).    

A cena que, provavelmente, chama mais atenção dos expectadores é a que o 

Capitão americano, Nathan Algreen, é capturado em combate pelos samurais. Nesse 

instante, surge um choque de culturas, que resultaria em um posterior compartilhamento 

de valores: o Capitão, pelos seus valores ocidentais, e os japoneses, pela cultura regrada 

por valores éticos expressos no bushidō. Ao decorrer dos acontecimentos do filme, é 

perceptível a adaptação de Algreen àquele mundo „„servil‟‟ que os samurais restantes se 

guiavam. Algreen, depois de um determinado tempo convivendo naquele ambiente e 

observando toda estrutura samurai, passou a compreender e a tomar aqueles valores 

para si, como verdadeiros. Não muito mais tarde, todos esses valores são de fato 

compartilhados pelo Capitão americano.  

Um grande momento desse filme se desenvolveu na percepção do 

Imperador por certas condutas que iam de encontro aos valores de seu povo, das quais 

estavam sendo tomadas em virtudes de interesses alheios à sua vontade. Observando 

isso, o imperador Meiji, a posteriori estabeleceu medidas que não mudavam os valores 

japoneses, mas, sim, incorporavam e adequavam os costumes japoneses com a cultura 

que estava emergindo do exterior. 



ASPECTOS HISTÓRICOS PRESENTES EM ‘‘O ÚLTIMO SAMURAI’’: UMA 

ANÁLISE POSSÍVEL   

Como já foi mencionado, o filme de Edward Zwick foi inspirado em uma 

personagem verdadeira da história japonesa, Saigo Takamori. Saigo foi um samurai-

conselheiro do imperador, que assim como Toshimichi Okubo, Hirobumi Ito e Aritomo 

Yamagata ajudaram o jovem imperador Mutsu-Hito a assumir o governo do Japão em 

1868, devido ao processo da Restauração Meiji.  

Ao transcorrer do governo Meiji, Saigo verificava que, paulatinamente, a 

cultura dos samurais se findaria, pois as mudanças que o Japão transitava estavam em 

ritmo muito acentuado.  

Após o fim do isolamento japonês do restante do mundo, o Imperador Meiji 

inaugura relações com os Estados Unidos e decreta a abolição dos privilégios feudais, 

bem como a retirada do poder político das mãos dos Shogun. Os samurais, por sua vez, 

passam a ser proibidos de envergar o sabre, o que equivale a uma sentença de morte 

(Quadros, p. 93, 2010). No entanto, essa determinação imposta pelo imperador não foi 

aceita pacificamente pelos samurais.    

De qualquer forma, nesse período, o Japão começava a se desenvolver 

industrialmente, seguindo um caminho diferente de qualquer nação ocidental, não 

apenas planejando como também construindo e financiando indústrias que julgaram 

necessárias ao país, culminando com o progressivo fim dos antigos costumes da 

sociedade japonesa.  

De acordo com conferencista da Fundação japonesa de Toronto (Canadá), 

Eric Meulien (2006), o jovem imperador Meiji (1852-1912), uma vez instalado no 

governo, recusou-se ao direito de conservar suas tradições seculares e preferiu cercar-se 

de conselheiros vindos da Europa e da América (p.77). A partir do seu regime, o Japão 

iniciou uma rápida transformação para uma nação, nos moldes dos países imperialistas 

no contexto do século XIX. O imperador pensava que quanto mais fosse industrializado 

seu país, mais poderia fazer frente às outras potências, já que,  

 



[...] com o isolamento prolongado, o povo japonês ficou atrasado, afastado do 

progresso mundial- em particular no terreno da evolução científica – 

deixando, por exemplo, de participar do movimento da expansão colonial das 

potências marítimas ocidentais, não menos verdade é que o Japão teve um 

longo período de concentração e auto-aperfeiçoamento (YAMASHIRO, 

1964, p.143).      

Meulien menciona esses aperfeiçoamentos e mudanças que estavam 

ocorrendo no Japão e refletiam na sociedade:  

As ruas de Tóquio formigavam desses "bárbaros de nariz comprido", metidos 

em seus trajes escuros. Desconfiada a princípio, aos poucos a população 

passou a apreciar as novidades tecnológicas: o telégrafo e, depois, a estrada 

de ferro se desenvolveram rapidamente. Contraste espantoso: aqueles 

empresários vindos de Londres e Paris cruzando com grupos de ronin 

(samurais sem senhor) envergando seu jukata (quimono) e trazendo à cinta os 

dois sabres (o katana e o wakizashi, mais curto) dos bushi (guerreiros) 

(MEULIEN, 2006, p.77).  

Saigo Takamori e seus companheiros, observando esses fenômenos 

acontecendo em seu país, deixaram seus cargos no governo Meiji e regressaram à 

Kyushu, grande ilha ao sul do arquipélago japonês.  

Instalado em Kagoshima, nas proximidades de Kyushu, Saigo consagrou-se 

à gestão de uma das últimas escolas do Japão onde se ensinavam as tradições seculares 

a jovens filhos de samurais, retomando a própria essência do bushidō (Meulien, 2006, p. 

78). Segundo o historiador espanhol Antonio Rodríguez Gonzalez: 

Saigo Takamori (1828-1877) pode ser referido como o real 'ultimo samurai‟. 

Membro do Imperador governo Meiji após a revolução que derrubou o 

Shogun (1868) foi particularmente preocupado pela corrupção crescente 

política. Depois de uma série das diferenças com o governo, renunciou e se 

aposentou o domínio Satsuma, onde academias estabelecidas no que os 

alunos receberam formação e instrução em táticas de guerra (pp. 15-16, 2013, 

tradução nossa).1  

Paulatinamente, a insistência de Saigo em cultivar as tradições dos samurais 

e o descontentamento do povo com as mudanças que estavam ocorrendo no Japão 

chamou a atenção dos estadistas japoneses. Segundo a antropóloga Ruth Benedict, em 

menos de um ano no poder, o regime Meiji, 

 

                                                
1
 Saigō Takamori (1828-1877) puede ser denominado como el auténtico «último samurái». Miembro del 

gobierno del emperador Meiji tras la revolución que derroco al shōgun (1868), estaba particularmente 

preocupado por la creciente corrupción política. Después de una serie de diferencias con el gobierno, 

renunció a su cargo y se retiro al dominio de Satsuma, donde estableció academias en lãs que los 

estudiantes recibían entrenamiento e instrucción em tácticas de guerra (pp. 15-16,2013).   



[...] aboliu o direito de tributação do daimio em todos os feudos. Recolheu os 

cadastros e apropriou a taxa de “40% para o daimio” dos camponeses. Não 

deixou de haver compensação para esta desapropriação. O governo destinou a 

cada daimio o equivalente à metade do seu salário normal, liberando-o ao 

mesmo tempo do sustento de seus dependentes samurais e dispêndios com 

obras públicas. Os dependentes samurais, assim como o daimio, recebiam 

pensões do governo. [...] Por volta de 1876, às pensões dos daimios e 

samurais foram convertidas em indenizações a vencerem se em cinco a 

quinze anos (1972, p.69). 

Essas mudanças, sobretudo, não agradaram os camponeses, comerciantes e, 

muito menos, os daimyô e samurais que viviam à custa do governo. Brevemente, 

começaram a aparecer as primeiras insurreições no território japonês,    

[...] uma primeira revolta eclodiu em Saga, ao norte de Kyushu, em 1874. 

Contra toda expectativa, não foi Saigo quem assumiu a chefia dos rebeldes, 

mas o ex-ministro da justiça, Etô Shimpei. Ele reuniu mais de dois mil rônin, 

que atacaram bancos e repartições do Estado. A ação combinada da policia e 

do exercito pôs em fuga os saqueadores. Capturados em Kagoshima, foram 

condenados e executados. (MEULIEN, 2006, p.78).  

De todo modo, o ano 1876 consolidaria o estopim da insatisfação dos 

samurais, com duas reformas impostas pelo o imperador. Um decreto que proibia o uso 

das katanas, associado à perda de feudos e privilégios. Foi à gota d‟água para que a 

insatisfação dos samurais explodisse (Schilling, s.d, p.23). Começando, assim, uma 

última derradeira rebelião que os samurais travariam contra as forças bélicas do Japão.  

Segundo Marillier (2001), „„[...] Pode considerar-se que o ano de 1876 

marca o fim da instituição multissecular da casta samurai, ainda que o seu espírito 

continue a viver e mesmo a divulgar-se no seio do povo japonês; sela-se assim o destino 

dos guerreiros nipônicos” (p.90).   

Nesse sentido, a batalha de Shiroyama, travada em setembro de 1877, entre 

o governo Meiji e os guerreiros que se rebelaram, foi decisiva e emblemática. 

Chocavam-se, de um lado, o novo exército imperial, modernizado segundo os padrões 

ocidentais; e, de outro, a tradição feudal dos samurais que pelejavam apenas com a 

espada em punho. Trezentos mil soldados foram mobilizados para sufocar os vinte e 

cinco mil samurais insurretos, sendo que seis mil deles foram massacrados pelas novas 

armas vindas do ocidente (Quadros, 2010, pp. 93-94). 

Por volta de 1877, Saigo, seu maior líder, organizara uma rebelião geral 

contra o governo. Seu exército representava todos os anseios pró-feudais dos partidários 

imperiais, traídos pelo regime Meiji desde o primeiro ano da Restauração.  



„„[...] Contudo, a rebelião servia para indicar a extensão do 

descontentamento suscitado pelo regime no Japão‟‟ (Benedict, 1972, p.70).  

Segundo Yamashiro, Saigo Takamori, ex-conselheiro do imperador, foi 

elevado a contragosto à chefia dos samurais, visto que o código ao qual obedecia 

proibia-lhe opor-se a seu soberano. Saigo, um dos generais que outrora tinha elevado o 

jovem imperador do Japão, nesse momento, liderava os insurretos. A guerra 

denominada de Seinan (Seinan no eki) de 1877 constitui de certa forma, a última grande 

reação armada da classe samurai contra o novo estado de coisas (1982, p.217).  

Contudo, o ex-conselheiro não dispunha de nenhuma estratégia para ganhar 

a guerra, muito menos, esperava arregimentar parte da população samurai no meio do 

caminho a Tóquio, local da batalha, o que, de certa forma, aconteceu. Numerosos rônin 

aderiram ao movimento, e a revolta ganhou contornos épicos no território japonês.  

De acordo com Meulien (2006), era um „„[...] espetáculo de uma outra 

época: a longa coluna avançava ao som dos tambores de guerra. As bandeiras 

tremulavam acima dos homens em armas. Os ferros das lanças e das alabardas 

apontavam para o céu‟‟ (pp.79-80).  

Apesar dos samurais saberem que estavam em desvantagem contra os 

exércitos modernos do Japão, os espadachins japoneses marcharam em direção à 

batalha, que decidiria a sobrevivência de sua casta ou o fim dela.   

Em 22 de fevereiro, debaixo da neve, quinze mil guerreiros vestidos de 

armadura agruparam-se diante do castelo de Kumamoto. Os samurais dispunham de 

alguns velhos fuzis holandeses, mas não tinham munições. À frente deles, a guarnição 

de Kumamoto, comandada pelo general Tani Kanjo, compunha-se de recrutas armados 

com novos fuzis ingleses e carabinas importadas dos Estados Unidos (Meulien, 2006, 

pp.79-80). 

De todo modo, havia um grande contraste entre o antigo e o moderno, já que 

os samurais lutavam ainda nos moldes de seus arcaicos antepassados, e os exércitos 

imperiais já estavam arregimentados e treinados como uma infantaria ocidental, por 

conseguinte:  



No mês de abril, os rebeldes estavam ameaçados de cerco pelos reforços 

legalistas comandados pelo príncipe Taruhito Arisugawa Nomiya, ex-

companheiro de armas de Saigo. Robert Neil Walker, rico comerciante inglês 

residente em Nagasaki, organizou o transporte das tropas legalistas para 

Kyushu. Após uma fuga de vários meses entremeada por sangrentas 

escaramuças, Saigo chegou a Kagoshima com apenas 400 homens 

(MEULIEN, 2006, pp.79-80). 

Embora os samurais batalhassem rudimentarmente, os beligerantes samurais 

conseguiram impor sérias e pesadas perdas para o exército imperial japonês, chegando a 

quase sete mil combatentes mortos.  

Em setembro de 1877, trinta mil soldados cercaram os rebeldes no sopé do 

monte Shiroyama. Os últimos samurais que ali se estabeleciam pereceram de sabre nas 

mãos, contra os soldados imperiais lutando até sua morte, na mais pura tradição do 

bushidō.  

Mesmo com o progressivo fim da cultura samurai, os guerreiros samurais 

ainda permaneciam fiéis a sua tradição, sobretudo, por seu código, bushidō, o caminho 

do guerreiro.    

No entanto, apesar dos esforços desses beligerantes, a batalha de Shiroyama 

findou a casta guerreira samurai, 

[...] travada no dia 24 de setembro de 1877, entre o exército imperial e os 

guerreiros rebeldes de Takamori, foi ao mesmo tempo decisiva e 

emblemática. De um lado do campo estava a Modernidade, no outro, a 
Tradição. Trezentos mil homens foram mobilizados para desbaratar os 25 mil 

samurais insurretos. Seis mil deles foram massacrados pelo moderno 

equipamento bélico adquirido pelo governo imperial (MEULIEN, 2006, 

p.24).  

Saigo ferido, preferindo a morte à humilhação da captura, decidiu praticar o 

seppuku, suicídio. Segundo o historiador Marcos Paulo dos Reis Quadros:  

O líder dos bushidan, Saigo Takamori, e seus seguidores cometem o seppuku 

para lavar a honra em face da derrota. O seppuku amargaria seu fim após a 
extinção dos samurais? A resposta para tal pergunta é negativa. Ainda que o 

modus vivendi feudal tenha de fato desaparecido sob o impacto das 

transformações de Meiji, o suicídio ritual adquire sobrevida com o advento 

do militarismo japonês no início do século XX, (pp. 93-94, 2010).   

O fim de Saigo Takamori, contudo. Assumiu ares lendários. Uns 

asseguraram que ele, ferido, ao fim da batalha, no monte Tahara-zaka, pedira a um 

seguidor que o decapitasse; outros disseram que teria cometido o seppuku, o suicídio 

ritual a se ver ferido, atingido por uma bala. O povo, todavia, deu para acreditar que ele, 



saindo pelos ares, refugiara-se num reino distante, na Índia, na China ou mesmo na 

Rússia, de onde algum dia, certamente, voltaria com sua katana em punho para trazer 

justiça a todos (Schilling, s.d, p.24).  

Os japoneses afirmam que Saigo Takamori, morto aos cinquenta anos, em 

1877, foi o derradeiro samurai, o último grande mestre-de-armas que, com a espada na 

mão, lutou até o fim para preservar os fundamentos da sua casta. O código do guerreiro 

que ele encarnava mais do que qualquer outro estava por desaparecer na avalanche da 

modernidade provocada pelas reformas ocidentalizastes radicais adotadas na 

Restauração Meiji (1868-1912), época de ruptura, na qual a pólvora fez desaparecer 

definitivamente a importância da espada. Aos olhos do povo, porém, que lhe admirava a 

bravura, ele se sacrificou como um herói na defesa da kokutai, a originalíssima cultura 

nacional (Schilling, s.d, p.24).  

No filme de 2003 em questão, Saigo Takamori é vivido pela personagem 

Katsumoto, interpretado por Ken Watanabe, no entanto, a figura do último samurai, 

muitas vezes, é remetida à personagem fictícia do ator Tom Cruise, o capitão americano 

Nathan Algreen.  

Nesse contexto, o episódio da batalha de Shiroyama (1877) retratado na 

obra é fundamental para se entender quem era realmente o último samurai. No filme, a 

batalha é representada 

Sob um sol de chumbo, a luta esta prestes a começar. A tropa imperial 

japonesa, fardada com uniformes ocidentais, ostenta um porte altivo. 

Alinhados diante de uma bateria de canhões vindos da Inglaterra, os soldados 

aguardam com a angústia a ordem de atacar. Do outro lado da planície, os 

samurais em armaduras rutilantes e preparam. Aramados de arcos e sabres, 

comandados por Saigo Takamori, não passam de um punhado de homens 

contra milhares de soldados imperiais. Em seus olhos se lê a determinação de 
quem está pronto para morrer com honra. Essa cena do filme O último 

samurai (2003), de Edward Zwick (disponível em DVD), evoca o derradeiro 

combate desses guerreiros lendários que se desenrolou em 1877, na mais pura 

tradição bushido, literalmente a via marcial do guerreiro. (MEULIEN, 2006, 

p.79).  

De todo modo, o filme, apesar de ter um viés romântico, mostra uma 

coalizão entre distintos elementos: modernidade, História e cultura, evidenciada nesse 

contexto de guerra.  



Assim, esse filme nos remete a analisar e a compreender as culturas de 

outras nações bem como a nossa; na quais valores agregados, adaptados e moldados 

podem tornar uma cultura efetivamente compartilhada.  



CONCLUSÃO 

Neste estudo, tivemos o objetivo de analisar o filme „„O último Samurai‟‟ de 

Edward Zwick, fazendo um pequeno estudo tendo como referência os acontecimentos 

históricos nos livros de História e o filme, discutindo esses fatos na adaptação 

cinematográfica. 

Concluímos que estudar o samurai e a sua relação com a cultura e a 

sociedade japonesa significa contribuir para a compreensão sobre quem foram esses 

guerreiros e como era sua sociedade no período, bem como as formas pelas quais essa 

figura foi sendo apropriada em diferentes momentos da longa História do Japão, dando 

destaque ao período Meiji, quando houve a chamada abertura para o mundo ocidental e, 

portanto, um marcante choque entre culturas, devidamente, representado no filme 

analisado. Salientamos que o filme analisado, „„O último Samurai‟‟, apesar de ter 

elementos fictícios, contribui significativamente para entender o contexto histórico do 

período Meiji, sobretudo os acontecimentos que resultaram no esfacelamento da cultura 

guerreira dos samurais.  

Mostramos ainda que, apesar das várias releituras que a imagem dos 

samurais perpassa nos meios midiáticos, esses guerreiros são frequentemente lembrados 

pelo seu legado que se consolidou pelas artes guerreiras, caligráficas e poéticas.     
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