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1 
GENÉRICO 
 
Cinema no Parque  
 
1. Neste mês as salas (mesmo as de cinema) são abafadas, claustrofóbicas. O CCV 
convida-o para uma sala sem paredes, rodeada pelas árvores simpáticas do Parque 
Aquilino Ribeiro.  
As condições técnicas de projecção são excelentes. A Câmara Municipal arranjou 
umas centenas de cadeiras de campismo para você ver o filme confortavelmente.  
O ar condicionado é bom. Os filmes são melhores.  
Apareça.  
 
2. O Cine Clube de Viseu tem (finalmente) telefone. Na nossa sede durante os dias 
da semana, entre as 10 e as 13 horas e as 14 e as 18h, há sempre alguém 
contactável. A noite, embora não tão sistematicamente, também.  
Ripe lá da agenda e aponte: CCV – Tel. (032) 23474.  
 
3. O Argumento vai de férias. Curtas, mas merecidas. Este número encerra esta 
temporada cinéfila.  
Este semestre tivemos os seguintes ciclos: Ficção Cientifica, Cinema e Música, 
Tarkovski, Cinema Italiano, Filmes Pedidos e Triângulo. Iniciámos sessões de vídeo 
com um Ciclo Michleangelo Antonioni. Vem aí para Outubro e Novembro um ciclo 
dedicado a Luis Buñuel. E outras realizações que o Argumento noticiará.  
Para já, marca-se encontro para os fins de Agosto para o Cinema na Feira.  
 
4. Esta edição inclui artigos de opinião interessantes. Uma visita a uma exposição 
de fotografia estenopeica (palavra complicada não é?). As agruras dum espectador 
com 1,65m tentando não perder pitada de "A Mulher do Lado", de Truffaut. Um 
estudo das emoções, das emoções no cinema, no nosso Ciclo Triângulo. E uma 
viagem ao mundo crepuscular de "Morte em Veneza", de Luchino Visconti, 
recentemente passado na RTP e que é, como se sabe, uma muito livre adaptação 
ao cinema da sublime novela de Thomas Mann.  
Que tal este livro ou" A Montanha Mágica" (do mesmo escritor) para as suas horas 
de bronze?  
 
5. Para terminar este Genérico, quero deixar aqui os meus agradecimentos aos Dr.s 
António Rocha e Conceição Matos ao José A. Carvalho, ao Luis Duarte, ao Paulo 
Cabral, ao José Augusto (o nosso cartonista implacável, de folga neste número) e 
ao José Fernandes, proprietário dum arquivo de literatura cinéfila funcional e 
utilíssimo.  
À colaboração destes sócios se deve a qualidade do Argumento. 
 
© Alex 
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EXPOSIÇÃO DE FANTASMAS 
 
É logo ali, no museu de Almeida Moreira. Fotografia Estenopeica por Manuel 
Miranda. Passei por lá na tarde de Sábado, 27 de Junho. E vou vos contar:  
Esta técnica de fotografar é mais "simples" do que o nome que lhe dão; trata-se de 
captar as imagens, ou seja, de fotografar sem o intermédio de lentes. A máquina 
possui um furo milimétrico no lugar da objectiva ou lente habitual. E só. Depois há 
mais alguns "pormenores", que ultrapassam a intenção deste texto. Contudo, o 
artista esteve no local da exposição para falar do trabalho dele e foi bom escutá-lo, 
acredite. 
Se você for ao Museu encontrará expostas fotografias doutro artista, o Albano 
Pereira. Mas de momento, são as fotografias do Manuel Miranda que me 
interessam.  
As imagens apresentam-se ligeiramente desfocadas, o que se deve à técnica em 
causa. Passado este ponto, são as visões que me fazem pensar. E de tudo quanto 
vi, das pessoas e das coisas e das situações, foi uma viagem por mim mesmo 
aquele trajecto. Pelos meus sonhos. Pelos meus pesadelos. Pelos meus fantasmas. 
E fixei-me nostalgicamente numa fotografia, cheia de nuances e brilho e reflexos. 
Podem ver-se as cadeirinhas, diversão de festa, como num sonho a cores. Um 
sonho difuso. Belo. Triste. Qualquer coisa que eu sonhei acordado faz muito tempo, 
lá pelo reino da infância, quando ia à festa. Por essa altura aquele rodopio 
mirabolante de cadeiras que giravam ao som da música e das gargalhadas das 
pessoas, eram o meu fascínio do mundo. Ficava ali a olhar e a sorrir, a tentar sentir 
a emoção no rosto feliz dos que giravam nelas até que fossem horas de voltar a 
casa, triste. Nunca conseguia dinheiro bastante e depois a festa acabava. Então 
valia o sonho. E foram fantásticas as voltas e as gargalhadas da imaginação!... 
Chamei a essa fotografia "Caricatura de um Sonho". 
 
© José A. Carvalho 
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MORTE EM VENEZA 
 
Na passada quarta-feira, a nossa RTP, dentro de uma orientação que há já alguns 
meses nos vem presenteando com algumas das mais importantes obras-primas da 
sétima arte brindou-nos, é o termo com um dos mais belos filmes de Luchino 
Visconti, a "Morte em Veneza", adaptado, com modificações, do romance 
homónimo do genial escritor germânico Thomas Mann.  
Filme praticamente sem história, com base nos longos planos sequência de uma 
câmara predominantemente subjectiva, o que nele predomina é o olhar angustiado 
de um aristocrata da Baviera, agarrado, como um náufrago aos destroços da 
História, a um sonho de amor com a forma, o desenho e a aparência de um ideal 
eminentemente helénico e clássico. Trata-se, em suma, para Gustav Von 
Aschenbach, um controverso compositor cuja música não é compreendida pelo 
público (no romance o principal personagem é um escritor clássico), da busca da 
kakalogatia, isto é, das origens míticas da nossa civilização mediterrânica, 
personificadas num ideal de beleza à semelhança do que acontecia na Grécia 
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antiga, numa cidade e numa sociedade em decomposição, assoladas pela peste, 
pela decadência e pela morte.  
Aliás, a cólera asiática que ataca Veneza e cuja etiologia é sinteticamente 
anunciada por um funcionário bancário, com todo o bom senso de um pequeno 
burguês, é uma praga que vem do oriente, num itinerário que tem pontos de 
contacto com a rota da seda e, de uma maneira geral, com as trocas comerciais e 
culturais de que Veneza foi durante muitos anos (antes dos descobrimentos 
portugueses) o centro privilegiado.  
E daí que Veneza, com ou sem pestes, devido à influência do Oriente, seja 
efectivamente uma cidade em decomposição, na estrutura anti-tectónica dos seus 
palácios e igrejas assentes sobre água, nas suas pinturas onde o contorno e o 
volume são substituídos pela cor e pela luz ou até pelos ouros incrustados nas 
pedras dos seus rutilantes mosaicos. E aliás já Miguel Ângelo, que foi dos artistas 
renascentistas que melhor recriaram a estrutura clássica da forma, dizia dos 
venezianos que faziam aguarelas, coisa que ele considerava pintura de mulheres. 
Afirmação provocatória que tem uma lógica profunda, pois Veneza é uma cidade 
visceralmente feminina e por isso o melhor pintor das suas vedutas é Francesco 
Guardi e não Canaletto, pois o primeiro consegue dar-nos o tom, a cor e o pitoresco 
da cidade, enquanto o segundo se perde em pormenores quase fotográficos que 
desvirtuam o conjunto e anulam a poesia.  
O filme de Visconti tem o mérito de recriar esta ambiência quase evanescente da 
Sereníssima, graças à fotografia inspirada de Pasqualino de Santis e graças 
principalmente à música de Gustav Mahler. É que a música deste genial compositor, 
principalmente o doce adagietto da sua 5ª sinfonia, que pontua os momentos mais 
melodramáticos do filme, cola-se maravilhosamente às imagens, como se o 
scirocco, a pestilência e, a água morta das lagunas e da praia do Adriático fizessem 
parte dos seus acordes doentios, sublimes, outonais, ultra-melódicos, ultra-
românticos. 
 
© António Rocha 
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A VIZINHA DA FRENTE 
 
O filme começou como habitualmente. Às escuras. Mas as minhas preocupações 
começaram antes. O lugar. As pessoas nem altas nem baixas como eu, que medem 
apenas 1,65m e perdem altura a cada requisição do bilhete de identidade, têm de 
iniciar a visualização de um filme procurando um atalho por entre a floresta de 
penteados à esquerda, à direita, para todos os lados e para lado nenhum. Quase 
sempre a solução está em sentar-me na fila onde for maior o número de mulheres 
sentadas. Sala cheia, que a fita é do Truffaut. E o amor está na baila. O mais 
interessante dos filmes é o facto de neles tudo ser possível. Uma vez até tentei um 
engate à moda dos filmes, "Ei darling!... O que vais fazer logo à noite?...", plaft! 
Plaft foi a resposta. Bem, os personagens já se conheciam. E também já tinham 
experimentado fugir um do outro. Ela casada, por conveniência, e ele na mesma. 
De qualquer maneira, a fatalidade esteve sempre presente, e por isso acabaram 
vizinhos. Ia o filme nisto e eu a rezar para que a menina da frente pousasse, 
finalmente, a cabeça no ombro do altarrão do namorado; é costume elas tombarem 
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a cabeça no ombro deles após cinco minutos de “escuridão”. Aí relaxo o pescoço e 
aprecio descansadamente o argumento. 
Contava trinta Ave Marias quando ela se decidiu. Uf!...  
Arranjaram hotel para se encontrarem. Aquilo era mais corpo do que alma. O corpo 
satisfazia-se com o corpo, mas o espírito permanecia adverso. E depois, agora era 
mais impossível o entendimento, havia a família; havia o status social...  
Que chatice! Desta vez foi outra menina, três filas adiante, que reagiu mal e 
desposou a cabeça do ombro dele. Lá tive de esticar o pescoço. Por este andar 
ocorreu-me que poderia ser boa ideia colocar um anúncio no Argumento:  
Cinéfilo com mosca distinta procura Cinéfila alta, que não tenha problemas em 
andar em baixo dos passeios, para troca de bons pontos de vista e outros olhares.  
Assunto muito sério!  
Bla bla bla, bla bla bla.  
 

 
Delfim Sardo. 

 
Entretanto na tela a tensão aumentava, e adensava-se o enredo no porquê e no 
como é possível e para que fim se ama até à perda da razão?.. O realizador conta a 
história na boca de uma mulher em fuga (?), em convalescença(?) do mesmo mal. 
A única diferença é que esta mulher já suportou o pior e não acredita no remédio 
do tempo. Mantém-se vigilante. Os dois amantes deixam-se arrastar interiormente; 
e embora na sala se aguardasse a tragédia, os personagens não a deixavam 
adivinhar na forma. Arranjavam métodos de cura, pareciam curados apesar de 
feridos. O público agitava-se desiludido e a floresta de penteados que me impedia a 
visão parecia assolada por breves rajadas de vento. A mim, afigurava-se que a 
câmara se mexia à procura de indícios, descobrindo aqui ou ali os personagens, 
perseguindo-os, acompanhando-os. Deixando que fossem eles, os amantes, a 
terminarem o filme que os mostrava… Outra solução que me ocorreu para o 
problema das cabeças, foi a de colocar um pedido à entrada da sala: «pede-se às 
meninas que pousem a cabeça no ombro dos namorados no início da sessão. A 
todas as outras pessoas altas, agradece-se que escorreguem nas cadeiras.». E ri-
me sozinho. No écran a vida continuava. 
A narradora dava o mote ao realizador. E este, sem peias, fez-nos sentir humanos 
na irracionalidade (?) daquilo que presenciávamos. Fez-nos sentir ciúmes de um 
amor assim. Carnal. Louco. Delicioso. Final. E ante a impossibilidade do imaginário 
no real; ante a verdade física da luz, o desabrochar tinha que estar no fim dessa 
impossibilidade: a passagem para outro estado. Onde fosse possível o acordo entre 
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as almas. Porque os corpos, bah! Que importam!... Deixaram-nos para que fosse-
mos nós a tratar deles, com o julgamento de que tudo aquilo não passou de 
suicídio, de tragédia. Mas não foi nada.   
Algures os amantes devem ser felizes.   
Bom, e o filme acabou. Voltaram as luzes.  
Doía-me o pescoço. E saímos todos, pensativos. Aquilo fora só um filme. Uma 
história humana como nós. Comovente ficção. François Truffaut.  
 
© José A. Carvalho 
 
 
 
5 – OPINIÃO 

O CINEMA E AS EMOÇÕES 
 
A propósito do último ciclo de cinema apresentado pelo Cine Clube de Viseu, 
consignado ao tema amor fatal ou mais precisamente "triângulo amoroso" tal como 
foi designado e no qual tivemos a oportunidade de ver “A mulher do lado", "0 
carteiro toca sempre duas vezes" e "Noites escaldantes", achei oportuno 
estabelecer a relação – Cinema/Emoções.  
Não se trata de nenhuma critica particular a algum deles mas apenas uma 
dissertação sobre o tema, na medida em que constitui o elemento central e comum 
a todos eles à volta do qual se desenrola toda a acção: emoções, afectos e 
sentimentos e os diversos condicionamentos subsequentes que conferem um cunho 
particular a cada filme de acordo com a forma como são vivenciados pelos 
personagens.  
A emoção é o átomo principal em torno do qual giram todos os elementos 
cinematográficos. Desde o realizador que, numa atitude "emocionada", orienta, 
dirige, selecciona os elementos conformes aos seus afectos, ou seja, à sua 
consciência emocional que é a sua consciência do mundo, aos personagens cuja 
intercomunicação só se torna possível pela troca de afectos que efectuam e ainda 
destes para a realidade exterior (mundo no qual se movimenta o actor).  
Muito se tem escrito/dito sobre emoções sem qualquer resultado conclusivo dado 
que constitui um tema de difícil abordagem na medida em que encerra em si 
mesmo aspectos multivariados de subjectivismo da expressividade individual. Os 
sentimentos e emoções não se limitam à circunscrição das fronteiras das palavras. 
Ultrapassam em muito qualquer nomeação ou adjectivação e só se explicam pelo 
próprio sentir individual. É fácil nomear uma "cadeira", rapidamente formamos dela 
uma imagem mental que nos permite uma compreensão clara e objectiva. Mas, em 
relação às emoções e sentimentos? Por ex: o que será o medo ou o amor? Bastará 
uma simples nomeação desligada de contexto para que em cada um de nós se 
forme uma imagem mental precisa? Naturalmente que seremos capazes de o fazer 
mas dum modo singular em nada claro e objectivo.  
A dificuldade situa-se em que as emoções surgem num contexto particular com 
características, leis e dinamismo próprio. Não se explicam em si mesma senão 
através da interacção eu – mundo.  
Se fizermos uma análise sobre as diversas teorias das emoções notaremos quanta 
ambiguidade e subjectivismo nas mais aliciantes definições para além das 
inesgotáveis limitações no tratamento do tema. Veremos ainda que o próprio 
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conceito sofreu diversas evoluções desde as teorias fisiologistas às fenomenológicas 
e existenciais.  
Assim, por exemplo, para William James na sua T. Periférica a emoção era 
encarada como uma mera consciencialização das manifestações fisiológicas 
consequentes à percepção de estímulos externos excitantes ou seja, reduziram-se à 
consciência de um somatório de sintomas neurovegetativos. 
Para as teorias Psicológicas clássicas a emoção não passava de um fenómeno ou 
estado da consciência cuja origem residia na sua consciência reflexiva. Mas, o facto 
de reconhecermos conscientemente uma emoção não a origina. Por ex: a 
consciência de que sentimos medo não significa a sua origem.  
Com as Teorias Psicanalíticas o conceito sofreu já uma alteração significativa no 
qual é focado o carácter subjectivo das mesmas. Dizem que só se pode 
compreender a emoção procurando nela um significado funcional. Assim, a emoção 
implica finalidade e é esta que nos permite um exame objectivo da conduta 
emocional. Nela estão implicados complexos mecanismos de funcionamento do 
aparelho psíquico e, muitas vezes, de difícil compreensão dada a interferência de 
pulsões inconscientes.  
Finalmente, segundo as Teorias fenomenológicas as emoções traduzem uma forma 
particular de expressão da totalidade Homem na sua integridade. Para Sartre, a 
emoção autêntica é um fenómeno de crença em que a consciência se empenha a 
fundo, ou seja, permite a interacção de projecto construtivo e de mudança entre o 
indivíduo e a realidade externa porque a consciência emocional é a consciência do 
mundo. A emoção constitui a representação do mundo percepcionado, ou seja, 
reenvia sempre aquilo que ela significa.  
A emoção é na linguagem heidegeriana, a realidade humana que se assume como 
tal e se “dirige emocionada para o mundo”. Sartre. 
Fazendo uma transposição das limitações e dificuldades de abordagem do tema 
para o cinema estas são atenuadas na medida em que se introduz um novo 
elemento - a imagem - que no seu todo nos permite uma mais fácil e acessível 
compreensão do dinamismo dos afectos. A conjugação da imagem, da linguagem 
falada, dos tempos e dos comportamentos afectivos dos personagens estabelece a 
teia de interacções contextuais que torna possível a sua compreensão.  
 
© São Matos 
 
 
 
  
 
 
 


