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1 
GENÉRICO 
 
Este ano começamos pela Ficção Científica (FC). 
“Neste género podemos oferecer nomeadamente aquilo que os anglo-saxónicos 
chamam o "sense of wonder" porque a maravilha, o espanto, é a base de todo o 
pensamento criativo.” 
Esta frase de João Manuel Barreiros -um especialista em literatura de FC - salienta 
bem de que cinema se trata neste iniciar do ano no nosso Cine Clube. Se, 
alternadamente, na história do cinema têm reinado os fantasmas dos irmãos 
Lumière (cinema verista-realista) e Melies (cinema de artifício e do fantástico), aqui 
neste ciclo estamos com Melies.  
É evidente que, neste Genérico, não se podem esboçar tentativas de definição de 
fronteiras entre Cinema Fantástico e Cinema de FC, não nos podemos debruçar 
sobre as temáticas dominantes da FC, as relações sempre tortuosas e 
problemáticas entre a literatura e cinema de FC, a estética da FC, a ciência 
(racionalismo) na FC, etc., etc. Chamamos somente a atenção que o Papa da 
Literatura de Ficção Científica, Arthur C. Clarke, é o autor do argumento de 2 filmes 
deste nosso ciclo (2001 e 2010) e que Dune é a versão cinematográfica do 
monumento da literatura mundial erigido por Frank Herbert, o "Magnum opus da FC 
moderna" como diz João Bénard da Costa. Serão dadas, nos Textos de Apoio a este 
Ciclo, algumas pistas para aprofundamento destes temas, e as colunas deste 
ARGUMENTO estão abertas para a expressão dos pontos de vista dos sócios sobre 
estas questões. Ou outras, bem entendido.  
Neste Argumento, o sócio encontrará uma referência à Assembleia-geral de 15 de 
Dezembro, ao que vai ser a nossa actividade em 1987 e toda a agenda da nossa 
actividade durante este mês.  
Para que o sócio vá fazendo uma escolha cuidada e meditada, convidamo-lo para ir 
pensando nos 4 filmes que mais lhe agradaria ver no nosso Cine Clube, pois para 
Abril ou Maio vamos realizar um ciclo de Filmes Pedidos, resultante da votação dos 
sócios. 
Cada sócio só poderá votar uma vez, por isso seja criterioso.  
Para acabarmos este Genérico com uma nota positiva, saudamos a excelente 
programação de cinema da nossa RTP. Mantenha-se atento, prepare as 
videocassetes se..., quase dizíamos: "pague a taxa".  
 
 
 
3 - OPINIÃO 

HITCHCOCK, O MAGO 
 
Depois de ciclo que o nosso Cine Clube dedicou a Alfred Hitchcock, acabámos de 
ver no passado domingo na RTP outra amostra importante de filmes do grande 
mestre do cinema.  
De entre os cineastas que nós amamos este é, sem dúvida, aquele que preferimos, 
porque é aquele que mais nos seduz, mais nos gruda ao écran, mais nos restitui a 
volúpia de ver cinema. 
Com a cada vez mais rápida evolução das formas cinematográficas e o paralelo 
desenvolvimento dos circuitos não comerciais de exibição, tende-se de há uns 
tempos a esta parte a sobrevalorizar certos cineastas às vezes interessantes, 
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mesmo geniais, mas geralmente difíceis de digerir, para não dizer chatos. Como é o 
caso de Godard, Jean Marie Straub, etc. E se é certo que de um ponto de vista 
teórico são marcos importantes na história do cinema, a verdade é que os curtimos 
quase unicamente com o intelecto, são cineastas que nós amamos mal e às vezes 
só para estar à la page.  
Mas há cineastas que foram e continuam a ser importantes na evolução de cinema, 
sem deixar por isso de serem objecto de um intenso "prazer". É esse precisamente 
o caso de Hitchcock. Não queremos com isto dizer que as rupturas não sejam 
estimulantes, mas há rupturas e rupturas e até já vimos filmes experimentais 
perfeitamente desinteressantes. Pelo contrário, quando a ruptura é condimentada 
pela tradição, nós pensamos que tem mais possibilidade de ser aceite pelo 
espectador. 
É que a aceitação por parte do espectador é demasiado importante para que se 
possa pôr de parte. E Hitchcock sabe como ninguém manipular o nosso olhar 
através duma identificação que atinge níveis de perversidade, pois incorpora o bom 
e o mau, o herói e o vilão. E acontece o suspense, a surpresa, a ambiguidade dos 
caracteres, a permutabilidade da culpa. Mas o essencial não está aí.  
Assim como a essência da arquitectura não mora nas paredes nem nos tectos mas 
no espaço, isto é, no nada (Brunu Zevi), assim também a essência da 
cinematografia do rato Hitch está no jogo, do divertimento, portanto também no 
nada.  
E é precisamente esse nada que nos encanta, mesmo quando nos faz medo. E é 
precisamente esse nada que nos agarra à cadeira, mesmo quando a surpresa nos 
faz dar um salto. E é precisamente esse nada que nos restitui a força do olhar e nos 
transforma consequentemente em cinéfilos, isto é, em voyeurs. E é precisamente 
esse nada que nos faz rir às gargalhadas no interior de nós mesmos com as sisudas 
e científicas pulsões do sexo e da morte que em ritmo de sublime divertimento se 
desenrolam no écran, como se a psicanálise fosse uma batata e o ser um ovo 
sublimemente estrelado.  
 
© António Rocha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


