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Nausicaä do Vale do Vento, de Hayao Miyazaki ( Kaze no tani no

Naushika, JAP, 1984) | 14 anos | 117’
A humanidade se esforça em sobreviver neste mundo em ruínas,
divididos em pequenas populações e impérios, mil anos após os "7
Dias de Fogo", um evento que destruiu a civilização humana e a
maior parte do ecossistema da Terra. Isolados um dos outros pelo
"Mar da Corrupção" e uma floresta tóxica com plantas e insetos
gigantes, Nausicaa, é a princesa do pequeno reino do Vale do
Vento, que tenta compreender melhor estas florestas nocivas aos
humanos, ao mesmo tempo que tenta salvar seu povo dos reinos
vizinhos.

O Castelo no Céu, de Hayao Miyazaki (Tenkû no shiro Rapyuta,
JAP, 1986) | Livre | 124’
Pazu, um aprendiz de engenheiro, conhece uma jovem garota dona
de um colar brilhante, Sheeta, e descobrem que ambos estão
procurando pelo legendário castelo flutuante. Assim começa uma
aventura com piratas gananciosos dos céus, agentes secretos e
obstáculos que tentam esconder a verdade e resgatar o misterioso
colar.

Túmulo dos Vagalumes, de Isao Takahata (Hotaru no haka, JAP,
1988) | 14 anos | 89’
Os irmãos Setsuko e Seita vivem no Japão em meio a Segunda
Guerra Mundial. Após a morte da mãe num bombardeio americano

e a convocação do pai para a Guerra, eles vão morar com alguns
parentes. Insatisfeitos, saem da cidade e acabam num abrigo
isolado na floresta, onde lutam contra a fome e as doenças e se
divertem com as luzes dos vaga-lumes.

Meu Amigo Totoro, de Hayao Miyazaki (Tonari no Totoro, JAP,
1988) | Livre | 86’
Mei é uma jovem que encontra uma pequena passagem em seu
quintal, que a leva à um lendário espírito da floresta conhecido
como Totoro. Sua mãe está no hospital, e seu pai divide o tempo
entre dar aulas na faculdade e cuidar de sua mulher doente.
Quando Mei tenta visitar a mãe por conta própria, se perde na
floresta, e só o grande e fofo Totoro pode ajudar a menina a achar
o caminho de volta para casa.

O Serviço de Entregas da Kiki, de Hayao Miyazaki (Majo no

takkyûbin, JAP, 1989) | Livre | 103’
Kiki é uma jovem bruxa que acabou de completar 13 anos. Segundo
a tradição, quando atingem essa idade, todas as bruxas devem sair
de casa por um ano para aprender a viver por conta própria. Ela se
muda para a cidade de Korico, junto com Jiji, seu gato falante. Lá
ela aprende a seguir em frente com sua vida, apesar de todas as
dificuldades que possam surgir.

Memórias de Ontem, de Isao Takahata (Omohide poro poro/Only

Yesterday, JAP, 1991) | Livre | 118’
Taeko Okajima é uma mulher de vinte e sete anos que trabalha
como funcionária de escritório em Tóquio, levando uma vida
normal e uma rotina comum para a capital do Japão. Certo dia, ela

decide diminuir o ritmo e viajar para o interior do país, para o
local onde nasceu e cresceu, fazendo uma verdadeira viagem pela
estrada de suas memórias.

Porco Rosso: O Último Herói Romântico, de Hayao Miyazaki
(Kurenai no buta, JAP, 1992) | 10 anos | 94’
Marco Porcellino (Moriyama), mais conhecido por Porco Rosso, é
um caçador de prêmios que luta contra piratas aéreos, durante a
Segunda Guerra Mundial. Cansados de serem caçados por Rosso, os
piratas se unem e contratam um americano para duelar com ele.

Eu posso Ouvir o Oceano, de Tomomi Mochizuki (GA Umi Kikoeru,
JAP, 1993) | 10 anos | 72’
O enredo discorre sobre a vida de Taku Morisaki, agora um jovem
adulto, se dirigindo a uma reunião com sua antiga classe. Na
estação de trem, ele vê de longe uma antiga colega, Rikako Muto, e
começa a recordar o momento em que a viu pela primeira vez, seis
anos antes, quando ela se transferiu para a sua escola.

PomPoko: A Grande Batalha dos Guaxinins, de Isao Takahata
(Heisei tanuki gassen ponpoko, JAP, 1994) | Livre | 119’
O crescimento de Tóquio durante os anos 60 originou uma
explosão urbanística nos subúrbios; montanhas foram aplanadas e
florestas abatidas. Os tanuki, uma espécie de guaxinins, vêem-se
ameaçados pelo desenvolvimento dos humanos: a área habitável
diminui, bem como os recursos alimentares. A falta de comida
conduz a guerras internas, mas a sabedoria dos anciões canaliza a
energia e a frustração de todos os tanuki contra o inimigo comum:
o Homem.

Sussurros do Coração, de Yoshifumi Kondô (Mimi wo sumaseba,
JAP, 1995) | 12 anos | 111’
Tsukishima Sizuku é uma garota alegre, de temperamento forte e
uma leitora compulsiva, que devora livros com imenso apetite onde
quer que esteja. E essa sua compulsão a faz notar um fato esquisito
nas fichas de empréstimo da biblioteca: alguém de nome Amasawa
Seiji vem lendo exatamente os mesmos livros que ela. Logo, sua
curiosidade a coloca numa busca onde surgem personagens e
lugares inusitados.

Princesa Mononoke, de Hayao Miyazaki (Mononoke-hime, JAP,
1997) | 14 anos | 134’
O príncipe Ashitaka é infectado por um deus possuído, com um
mal que lhe causará a morte senão achar a cura. Para encontrá-la,
ele decide viajar para longe e acaba entrando numa batalha entre
os deuses animais da floresta, liderados por uma garota chamada
Mononoke e por habitantes de uma vila de mineiros, que estão aos
poucos acabando com a floresta.

Meus Vizinhos, Os Yamadas, de Isao Takahata (Hôhokekyo tonari

no Yamada-kun, JAP, 1999) | Livre | 104’
Eis o dia-a-dia da família japonesa Yamada, composta pelo pai
Takashi, a mãe Matsuko, a sogra Shige, o filho Noboru, a filha
Nonoko e o cachorro da família, Pochi. Dividio em pequenos
quadros,
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A Viagem de Chihiro, de Hayao Miyazaki (Sen to Chihiro no

Kamikakushi, JAP, 2001) | Livre | 125’
Chihiro é uma garota de 10 anos que acredita que todo o universo
deve atender aos seus caprichos. Ao descobrir que vai se mudar,
ela fica furiosa. Na viagem, Chihiro percebe que seu pai se perdeu
no caminho para a nova cidade, indo parar defronte um túnel
aparentemente sem fim, guardado por uma estranha estátua.
Curiosos, os pais de Chihiro decidem entrar no túnel e Chihiro vai
com eles. Chegam numa cidade sem nenhum habitante e os pais de
Chihiro decidem comer a comida de uma das casas, enquanto a
menina passeia. Ela encontra com Haku, garoto que lhe diz para ir
embora o mais rápido possível e ao reencontrar seus pais, Chihiro
fica surpresa ao ver que eles se transformaram em gigantescos
porcos. É o início da jornada de Chihiro por um mundo fantasma,
povoado por seres fantásticos, no qual humanos não são bemvindos.

O Reino dos Gatos, de Hiroyuki Morita ( Neko no ongaeshi, JAP,
2002) | Livre | 75’
Após salvar um gato de ser atropelado, Haru (Chizuru Ikewaki),
uma menina preguiçosa e que sempre se atrasa para a escola,
recebe a visita do Rei dos Gatos. Ele a convida para conhecer seu
reino, onde os animais falam e comportam-se como seres humanos.

O Castelo Animado, de Hayao Miyazaki (Hauru no ugoku shiro,
JAP, 2004) | Livre | 119’
Sofia é uma jovem de 18 anos que trabalha na chapelaria de seu
pai. Em uma de suas raras idas à cidade ela conhece Hauru, um
mágico bastante sedutor mas de caráter duvidoso. Ao confundir a

relação existente entre eles, uma feiticeira lança sobre Sofia uma
maldição que faz com que ela tenha 90 anos. Desesperada, Sofia
foge e termina por encontrar o Castelo Animado de Hauru.
Escondendo sua identidade, ela consegue ser contratada para
realizar serviços domésticos no local, se envolvendo com os demais
moradores do castelo.

Contos de Terramar, de Gorô Miyazaki (Gedo senki, JAP, 2006) |
Livre | 115’
Estranhos incidentes fazem com que o mago Ged (Timothy Dalton)
investigue o que anda afetando o equilíbrio das coisas. Em sua
perscrutação, ele conhece o príncipe Arren (Matt Levin), que relata
estar sendo perseguido por algo sombrio. Durante a jornada juntos,
eles percebem que o mundo encontra-se em desarmonia.

Ponyo: Uma Amizade que Veio do Mar, de Hayao Miyazaki ( Gake

no ue no Ponyo, JAP, 2008) | Livre | 101’
Sosuke (Hiroki Doi) é um garoto de cinco anos que mora em um
penhasco, com vista para o Mar Interior. Um dia, ao brincar na
praia, encontra Ponyo (Yuria Nara), uma peixinho dourado cuja
cabeça está presa em um pote de geleia. Ele salva a peixinho e a
coloca em um balde verde. Trata-se de amor à primeira vista, já
que Sosuke promete que irá cuidar dela. Só que Fujimoto (Jôji
Tokoro), que um dia foi humano e hoje é feiticeiro no fundo do
mar, exige que Ponyo retorne às profundezas do oceano. Para ficar
ao lado de Sosuke, Ponyo toma a decisão de tornar-se humana.

O Mundo dos Pequeninos, de Hiromasa Yonebayashi (Kari-gurashi

no Arietti, JAP, 2010) | Livre | 94’

Nos subúrbios de Tóquio, sob o assoalho de uma casa velha,
Arrietty (Saoirse Ronan) vive em seu minúsculo mundo com a
família, fazendo de tudo para manter em segredo a existência de
todos. Sobrevivendo como pequenos ladrões, eles conhecem as
regras para que nunca sejam percebidos pelos verdadeiros - e
grandes

-

donos

da

casa.
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desconfiança deles em cima dos gatos e ratos e tomam todos os
cuidados possíveis para evitar de serem vistos. Contudo, quando
um jovem rapaz se hospeda na casa, a pequenina Arietty acredita
que poderá manter uma amizade com ele, apesar da diferença dos
tamanhos.

Da Colina Kokuriko, de Gorô Miyazaki (Kokuriko-zaka kara, JAP,
2011) | Livre | 91’
A adolescente Umi vive em cima de colina, com vista para o porto
de Yokohama. Desde que seu pai desapareceu em alto mar, ela
ergue duas bandeiras no quintal de casa, como uma mensagem
lançada ao horizonte. Estes sinais tornam-se conhecidos por todos
os jovens do bairro, sendo o objeto de um artigo no jornal do
câmpus. O autor do texto, Shun, acaba se aproximando de Umi,
dando início a uma relação entre os dois. Mas quando eles
descobrem um segredo sobre o passado de ambos, esta história de
amor e amizade corre o risco de desaparecer.

Vidas ao Vento, de Hayao Miyazaki (Kaze tachinu, JAP, 2013) | 12
anos | 126’
Jiro Horikoshi, vive em uma cidade do interior do Japão. Um dia,
ele tem o sonho de estar voando em um avião com formato de
pássaro. A partir desse sonho, ele decide que construir um avião e

colocá-lo no ar é a meta da sua vida. Durante a busca pelo seu
sonho ele conhece Naoko, uma jovem encantadora por quem se
apaixona. No entanto, Naoko fica profundamente doente, sem
saber se sobreviverá.

O Conto da Princesa Kaguya, de Isao Takahata (Kaguyahime no
monogatari, JAP, 2013) | 12 anos | 137’
Esta animação é baseada no conto popular japonês "O corte do
bambu". Kaguya era um minúsculo bebê quando foi encontrada
dentro de um tronco de bambu brilhante. Passado o tempo, ela se
transforma em uma bela jovem que passa a ser cobiçada por 5
nobres, dentre eles, o próprio Imperador. Mas nenhum deles é o
que ela realmente quer. A moça envia seus pretendentes em tarefas
aparentemente impossíveis para tentar evitar o casamento com um
estranho que não ama. Mas Kaguya terá que enfrentar seu destino
e punição por suas escolhas.

As Memórias de Marnie, de Hiromasa Yonebayashi (Omoide no

Mânî, JAP, 2014) | 10 anos | 103’
Anna (Hailee Steinfeld) é uma menina de 12 anos, filha de pais
adotivos, sempre muito solitária e não exatamente feliz. Um belo
dia, em um castelo numa ilha isolada, ela conhece Marnie (Kiernan
Shipka). A menina loira de vestido branco se torna a grande e
única amiga de Anna, mas ela descobrirá que Marnie não é
exatamente quem parece ser.

