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MASTERCLASS: FILMES QUE EU AMO - (entrada livre) 
 

O IMPÉRIO DOS SENTIDOS 
Título original: Ai no korîda 

Realização: Nagisa Ôshima (Japão, 1976) 

 
1. EROS E TANATOS 

 

Durante a minha vida estive ligado a várias 

revistas e jornais. Algumas revistas foram mesmo 

da minha responsabilidade. Logo no Liceu Pedro 

Nunes, dirigi uma publicação, “Urgência”, 

policopiada, que reunia um conjunto de alunos, 

meus colegas de ano, e que se mostravam 

interessados em temas culturais e tinham o gosta 

da escrita. Um dia voltarei a este tema.  

Anos mais tarde, lancei “Enquadramento”, de que 

saíram três números. Mais adiante, em 1976, 

precisamente em setembro desse ano, sai o 

primeiro número de uma nova revista, “Isto é 

Espetáculo”. Terá sido o empreendimento pessoal 

mais ambicioso. Como em todas as outras 

publicações, as vendas não deram para os custos 

(tipográficos, já que as colaborações, de peso, 

eram todas elas graciosas) e não sobreviveram 

muito tempo. Depois, fui convidado para dirigir 

revistas de outros editores, como “Isto é Cinema” 

ou “Vídeo Som”. Todas foram ficando pelo 

caminho, demonstrando que em Portugal não há 

público para assegurar a publicação de revista da 

especialidade no campo do cinema ou do 

audiovisual. Nenhuma sobreviveu, apesar de uma 

ou outra se ter mantido por algum tempo, 

sobretudo quando associadas a grupos 

empresariais fortes (infelizmente nem estes 

sobreviveram, veja-se o caso de “Cinéfilo”, ligado 

ao “Século”).  

Na capa do número um de “Isto é Espetáculo”, a 

foto era de “O Império dos Sentidos”, estreado 

em Portugal nessa altura e que se revelara um 

acontecimento de importância indesmentível. A nível de costumes e a nível estético, o filme de Nagisa 

Oshima foi um choque na sociedade portuguesa (terá tido o mesmo efeito um pouco por todo o lado, 

mas em Portugal ter-se-á sentido mais pois não há muito se tinha saído de um período de intensa 

censura).  

Nagisa Oshima, que nasceu a 31de março de 1932, em Tamano, Okayama, Japão, e viria a falecer a 15 

de Janeiro de 2013, com 80 anos, em Fujisawa, Kanagawa, Japão, era um representante ilustre da 

chamada Nova Vaga japonesa que surgiu no cinema entre as décadas de 50 e 60 do século XX. Em 

Portugal, mesmo antes do 25 de Abril já algumas obras suas tinham conseguido estreia em salas 

comerciais. “O Enforcamento”, “Diário de um Ladrão”, “O Menino”, “A Cerimónia Solene” ou “Um Verão 

em Okinawa” foram títulos da sua vasta filmografia a chegar ao nosso país, alguns ainda antes do fim 

da censura. Mas “O Império dos Sentidos”, para lá de confirmar uma vez mais o talento do cineasta, 

viria a levantar muitos outros problemas, particularmente pela crueza do tema abordado e pela forma 

explícita como os atos sexuais eram filmados. 



Este é um filme que só a extrema qualidade da sua conceção o distingue de um filme pornográfico, se 

formos a aplicar a fórmula do sexo explícito. Mas nada de mais enganoso???? Essa comparação. “O 

Império dos Sentidos” é um filme que, de certa forma, ilustra o eterno mito de eros e tanatos, que vem 

desde a antiguidade clássica desde a Grécia antiga. Foi nessa altura que surgiu a história que une Eros, 

o deus do amor, a Tanatos, o deus da morte. A partir daí, até aos nossos dias, com paragem obrigatória 

em Freud, que desenvolveu o tema, a relação não mais se extinguiu. Não por acaso, em França se 

chama ao período que se segue ao orgasmo, “la petite mort”, esse quase desmaio, essa perda de 

consciência que se segue ao dispêndio de energia vital que acontece em muitas das experiências 

sexuais. 

Na Grécia antiga acreditava-se que Eros, um cupido helénico, um dia adormecera junto das suas flechas 

amorosas que se misturaram com outras idênticas, mas provindas de Tanatos, que distribuía a morte. 

Eros passou a não distinguir umas de outras e foi disparando o amor e a morte, que passaram a viver 

associados para sempre. O impulso da criação da vida e a pulsão da destruição da morte. Oshima 

aborda o tema de forma primorosa, com uma austeridade de processos, um requinte de encenação, 

uma voluptuosidade de tratamento indiscutíveis.  

O texto que a seguir se transcreve apareceu por altura da estreia do filme em Portugal, na revista “Isto 

é Espetáculo”. 

 

 

2. UM IMPÉRIO DE AMOR E MORTE (1976) 

 

   
 

Dir-se-ia que a realidade é bem rica de sugestões, esperando unicamente o olhar do poeta para 

explodir. Em 1936, no Japão, enquanto o exército dominava uma revolta, uma mulher, Sada, assassina 

o amante, cortando-lhe o sexo. É este caso que Nagisa Oshima recupera da história e da memória 

popular nipónicas para o transportar para o cinema, fazendo dele uma das mais belas histórias de 

"amor louco". 

"Amor louco" ou pecado, transgressão ou vício, consoante a ótica. A de Oshima é da austeridade e da 

pureza. Por isso os seus amantes aprofundam o amor até à exaustão, isto é, até à morte. O que refere 

obviamente Bataille. 

Um homem casado, Kichi, seduz uma criada, Sada (um nome que é já um signo). É importante reter 

este início, porque se Kichi é na verdade o "sujeito" de uma ação no princípio do filme, acabará com o 

desenrolar do mesmo por se anular quase por completo, transformando-se no "objeto" erótico por 

excelência de Sada. 0 percurso é aliás, de uma serena tumultuosidade. 0 que se adivinha se se souber 

que ambos se alimentam (e não só no sentido figurado) de amor. Amor que se tornou urgente em cada 

novo minuto, que se reinventa a cada esquina do prazer, que se desdobra em gestos, apetências, 

êxtases. E enquanto o acto de amor se desmultiplica, como se de uma fotografia em movimento se 

tratasse, enquanto o casal procura ir mais longe na emoção, enquanto o espasmo se radicaliza 

dramaticamente, o vermelho-sangue insinua-se no espaço do "écran". São já manchas que pressagiam 

a tragédia, como as lâminas que raspam a barba ou as facas que se esgrimam ameaçadoramente. A 

perpétua ereção de Kichi, o desejo insaciável de Sada, ambos concorrem para esse ritual de prazer e 

dor que subtilmente se não distinguem já. A conclusão só poderá ser o "harakiri" de Kichi, oferenda 

suprema do corpo, depois de tudo o mais se ter despojado. 

Mas o trajeto destes amantes que progressivamente se vão aprisionando numa crisálida de amor não é 

linear e vai sendo ponteado por elementos simbólicos; a mulher de Kichi, por exemplo, impõe os limites 

da convenção que os amantes malditos subvertem, a velha “geisha" anuncia o ilimitado da transgressão 

ao ser violada por Kichi (que confessa tê-la possuído "como se abraçasse o cadáver de sua mãe''); as 

"geishas" que assistem ao casamento desdobram em ondas circulares o prazer que redescobrem e se 

inicia, perante o casal que se usufrui na sua frente. 



De uma sumptuosidade majestática no rigor dos enquadramentos, de um colorido sensual que rasga o 

"écran", "O Império dos Sentidos" demonstra ainda a inteligência de Oshima na escolha dos 

enquadramentos, na utilização do guarda-roupa e dos cenários. Não só. Para definir espaços e figuras, 

como na própria progressão dramática. Quando Sada e Kichi um ao outro se assimilam, ambos trocam 

de quimonos. Sada leva consigo o quimono de Kichi, que funcionará como "fétiche" durante uma 

viagem de comboio. 

Outras vezes, é ainda o quimono que revela as personagens, quando o branco do exterior é trocado 

pelo vermelho do interior dos forros. Cores e formas, subjugando o espectador, arrastam-no então para 

uma viagem de amor e loucura, cujo trajeto se encontra, desde início, ponteado por sinais irreversíveis, 

cuja meta se descobre fatal. De amor se morre... 

Lauro António, in “Isto é Espetáculo”, setembro de 1976.  
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O LEOPARDO 

Título original: Il gattopardo 
Realização: Luchino Visconti (Itália, 1963) | Duração: 186 minutos | M/12 

 


