
Alfred Joseph Hitchcock (Londres, 1899 - Los Angeles,1980) é considerado um dos mais influentes 
cineastas de todos os tempos. Conhecido como “o Mestre do Suspense”, dirigiu 53 longas-metragens 
ao longo da sua carreira, sem nunca ter vencido um Óscar.

Os filmes de Alfred Hitchcock são clássicos intemporais. Quem assiste hoje a Janela indiscreta, 
Vertigo ou Psico, sente que essas obras-primas não perderam absolutamente nada do seu fascínio, 
os seus filmes não envelheceram. Alexander Kluy, investigador da sua obra refere: “Alfred Hitchcock 
nunca quis ser didático”, ele queria sobretudo entreter, “por isso a opção pelo género thriller, 
do thriller psicológico, filme de suspense”. Some-se a isso a “elegância visual, verve dramatúrgica, 
uma assinatura irónica, ambiguidades de símbolos e signos”. Influenciou várias gerações de cineastas, 
começando com a Nouvelle Vague e um dos seus destacados representantes, François Truffaut, 
passando por americanos como Martin Scorsese e Steven Spielberg.

Muitos dos filmes de Hitchcock integram a coleção das Bibliotecas Municipais do Porto, estando os 
DVDs disponíveis para empréstimo domiciliário. Para ver e rever a obra do cineasta, deixamos-lhe 
uma seleção dos títulos fundamentais.

D  OBRA MAIOR

A Corda / The Rope (1941) 
realização Alfred Hitchcock ; argumento Arthur Laurents ; dir. fotografia Joseph A. Valentine
O primeiro filme a cores realizado por Hitchcock foi buscar à vida real a inspiração, tanto 
para o argumento como para dois dos personagens principais. “A Corda” conta a história 
de dois estudantes que estrangulam um colega de quarto, apenas pela excitação que tal acto 
lhes provoca. Em seguida organizam um cocktail no local do crime, convidando o pai, a 
noiva da vítima e um professor de filosofia (James Stewart), cujo discurso sobre as teorias 
de Nietzche tinha influenciado o seu acto. O ambiente do filme, para além do evidente 
“suspense”, é de uma homossexualidade discreta mas latente, razão pela qual a sua 
exibição foi proibida em diversas cidades dos Estados Unidos. *
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Janela indiscreta / Rear window (1954) 
realização Alfred Hitchcock ; argumento John Michael Hayes
Em “A Janela Indiscreta”, L. B. Jefferies (James Stewart) é um repórter fotográfico que 
depois de partir uma perna fica confinado ao seu apartamento em Nova Iorque. Para se 
distrair, começa a observar, pela janela, a vida dos vizinhos. Até suspeitar que um deles 
terá assassinado a mulher. A namorada de Jefferies (Grace Kelly) e a sua enfermeira 
(Thelma Ritter) vão acompanhá-lo nesta investigação voyeurista.*
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O Homem que Sabia Demais / The Man Who Knew Too Much (1956) 
produção, realização Alfred Hitchcock ; música Bernard Herrmann
“Suspense” do mestre Hitchcock. Ben (James Stewart) e a mulher (Doris Day) viajam 
por Marrocos na companhia do filho Hank. Durante a viagem, conhecem Louis, que 
acaba por ser morto à sua frente. Mas antes de morrer, este conta a Ben que uma figura 
de Estado vai ser assassinada em Londres. Entretanto, Hank é sequestrado. Nomeado 
para a Palma de Ouro em Cannes, o filme ganhou o Óscar de melhor canção original com 
“Whatever Will Be, Will Be”.*
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A mulher que viveu duas vezes / Vertigo (1958) 
realização Alfred Hitchcock ; argumento Alec Coppel, Samuel A. Taylor ; dir. fotografia Robert Burks
James Stewart é John Ferguson, um ex-polícia que sofre de vertigens. Contratado por 
um velho amigo para seguir a sua mulher Madeline (Kim Novak), Ferguson acaba por 
desenvolver uma paixão obsessiva por ela. “A Mulher que Viveu Duas Vezes”, uma das 
obras-primas de Hitchcock, é um filme para ver e rever e voltar a ver. O cineasta nunca 
tinha sido – nem nunca mais viria a ser – tão desesperadamente romântico. É quase uma 
celebração funesta, perversamente necrófila, que avança em estado febril até à eclosão 
da tragédia. É considerado um dos melhores filmes de sempre.*
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Psico / Psycho (1960) 
realização Alfred Hitchcock ; argumento Joseph Stefano ; dir. fotografia John L. Russell
Uma das suas obras mais conhecidas e um dos maiores sucessos comerciais do mestre 
do suspense. Foi rodado em poucas semanas, com orçamento reduzido e uma equipa 
de televisão. Cansada de uma longa viagem, a bela Marion Crane (Janet Leigh) instala-
se num motel, gerido por Norman Bates (Anthony Perkins), um jovem incapaz de se 
libertar do jugo materno. Para relaxar, Marion decide tomar um banho. O que se segue 
é uma das cenas mais famosas da história do cinema, que deixou milhões de pessoas 
aterradas perante a hipótese de tomar um simples duche. *
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Os Pássaros / The Birds (1963) 
realização Alfred Hitchcock ; argumento Joseph Stefano ; dir. fotografia John L. Russell
Uma jovem (Tippi Hedren) vai para uma pequena cidade costeira dos EUA atrás de 
um namorado (Rod Taylor). Mas, ao contrário do que esperava, vê-se no meio de uma 
estranha revolta de aves, que começam a atacar as pessoas. “Pássaros” é um arrepiante 
“thriller” que se baseia num conto de Daphne du Maurier, sendo considerado o último 
filme clássico da sua carreira*
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