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RESUMO

Este trabalho parte da problematização das alterações percebidas nas representações fílmicas
no gênero cinematográfico do western estadunidense, intentando oferecer uma interpretação
às mesmas. Partindo do pressuposto de que o faroeste lida com temas basilares para a
construção da imagem da nação dos Estados Unidos – como o Destino Manifesto e a tese da
fronteira – propõe-se que essas mudanças identificadas apontam para uma revisão e
desconstrução da imagem de nação elaborada pelos próprios estadunidenses. Contudo, para
além da discussão acerca da desconstrução dessa imagem, assume-se o western como imagem
eurocêntrica, um mito que manifesta nos Estados Unidos o mesmo mito do progresso que
legitima o projeto moderno ocidental. Assim sendo, defende-se a tese de que as novas
representações cinematográficas que têm obtido repercussão a partir da principal premiação
do cinema estadunidense ao longo dos anos apontam, em última instância, para uma crítica à
própria modernidade, como discurso e processo histórico, permitindo que se vislumbre um
novo momento e um novo projeto sintetizado na ideia de transmodernidade.
Palavras-chave: western, representação, nação, modernidade, desconstrução.

ABSTRACT

This work starts from the questioning of changes perceived in filmic representations in film
genre of the US Western, intending to offer an interpretation to them. Assuming that the
Western deals with fundamental issues for the construction of the US nation's image - as the
Manifest Destiny and the frontier thesis - it is proposed that these identified changes suggest
reviewing and a desconstruction of the nation image elaborate by Americans themselves.
However, in addition to the discussion about the deconstruction of this image, it is assumed
the western as Eurocentric image, a myth that manifests in the United States the same myth of
progress that legitimizes the Western modern project. Therefore, defends the thesis that the
new cinematic representations that have gotten repercussion from the main prize of the US
cinema over the years, indicate, ultimately, a critique of modernity itself, as discourse and
historical process, allowing that glimpse a new time and a new project synthesized in idea of
transmodernity.
Key-words: western, representation, nation, modernity, desconstruction.
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INTRODUÇÃO
Nunca gostei de faroestes. Embora desde criança sempre tenha amado assistir a
filmes e acompanhado premiações do cinema, nunca me senti atraído pela estética dos filmes
poeirentos e previsíveis dos poucos westerns que ainda passavam na TV durante minha
infância. Tendo crescido nas décadas de 1980 e 1990, fui nutrido das imagens spilbergianas
da ficção científica e da aventura adolescente. O cowboy nunca exerceu sobre mim nenhum
apelo significativo. Meu pai, pelo contrário, lembrava sempre com muito carinho dos “bangbangs” italianos e seus heróis de nomes rizíveis. Nada de John Wayne ou John Ford me
ocorreu até a adolescência, quando principei minha cinefilia assumida. O primeiro western
que me recordo de assitir foi talvez The Quick and the Dead1 (Rápida e mortal, 1995) dirigido
por Sam Raimi. Mas o interesse era muito mais devido à presença de Sharon Stone do que o
tema. Faroeste, há bem pouco tempo, era coisa de um Oeste muito velho para ser lembrado.
Como para outros pesquisadores, o problema do qual nos ocupamos é resultado de
um fio condutor de nossas preocupações e questionamentos desde a graduação. Durante a
elaboração de nossa dissertação de Mestrado – quando debatemos o processo de emergência e
consolidação do movimento ambientalista no cenário contemporâneo – tomamos contato com
análises que versam sobre representações da natureza e sobre o modo como essas
representações colaboram para a construção de identidades – no caso do movimento
ambientalista, a identidade biológica, capaz de vincular e gerar responsabilidade mútua entre
todos os seres da espécie humana. No interior de nossas leituras, chamou-nos a atenção a
forma como os movimentos ambientalistas surgem primeiramente nos Estados Unidos da
América e como isso é explicado a partir da particular maneira pela qual os estadunidenses
alicerçaram sua identidade nacional em torno de representações da natureza. O que se
problematizava ali era a relação daquela sociedade com a ideia de uma “natureza selvagem”,
tradução um tanto quanto limitada do termo wilderness. A wilderness é uma mistura de
deserto, ermo, selvageria, um termo polissêmico por certo2, mas que invariavelmente conduz

1

Como se notará, optamos por utilizar o nome das obras no idioma original, de forma a preservar algum sentido
dado pelos seus produtores. Na ocasião da primeira menção de cada uma, aparecerá o título em português
quando este for diferente, e o ano de produção. Ao final do trabalho consta uma breve ficha catalográfica de
todas as obras de western mencionadas em seu desenvolvimento.
2
Uma das muitas traduções de wilderness, como se vê em Sellers et. al. (1990), é justamente a de sertão. Isso
conduz a possíveis aproximações entre construções identitárias que se dão a partir de processos e situações de
fronteira, mesmo em espacialidades diversas. Nísia Lima (1999) oferece em seu trabalho uma relação entre a
wilderness estadunidense e o sertão brasileiro como matrizes para representações das identidades nacionais de
seus respectivos países.

INTRODUÇÃO

13

a uma interpretação binária e esquemática da construção daquela nação: ela seria toda e
qualquer região que se oponha ao que é civilizado, urbano, habitado e desenvolvido. É em
nome da preservação dessa wilderness que surge nos Estados Unidos a ideia de parque
nacional, reservas ambientais institucionalizadas, capazes de preservar intactas porções desse
lugar que, como veremos, é sacralizado e divinizado, mas que se perdeu aos poucos à medida
que a civilização avançou sobre ele3.
A partir do tema comum das representações da natureza, a relação entre a
identidade nacional estadunidense e a wilderness expandiu-se para o tema da própria
construção da ideia de Nação. As análises em torno desse problema específico são unânimes
em eleger como central para a compreensão desse processo, a publicação da frontier thesis de
Frederick Jackson Turner, que, em 1891, escreve um ensaio intitulado “O significado da
fronteira na história americana”. Nesse ensaio, que será analisado em nosso primeiro capítulo,
o autor funda uma narrativa historiográfica que assume o processo de expansão sobre a
wilderness como o ponto definidor da história da nação. Esse processo, a expansão sobre a
fronteira, a “Conquista do Oeste”, se transforma deste modo na narrativa privilegiada da
nação, na explicação condensadora da história estadunidense, que será representada em
múltiplos meios, ao longo de todo o século XX, sendo um dos principais o cinema, sobretudo
o gênero do faroeste.
O desejo de trabalhar com fontes fílmicas – a despeito do desafio de lidar com
fontes visuais, terreno inédito para nós – consolidou-se após a estreia no Brasil da obra
vencedora do prêmio de melhor filme da Academia de Cinema em Los Angeles, no ano de
2008, No Country for Old Men (Onde os fracos não têm vez, 2007), dos irmãos Joel e Ethan
Coen. Na crítica publicada pela revista Veja e assinada por Isabela Boscov, lia-se que a obra
era uma adaptação do romance de Cormac McCarthy, “conhecido por seus westerns
modernos. Ou melhor, pós-modernos, já que costumam tratar de personagens que tentam
emular o velho modo de vida na fronteira num tempo em que os seus valores clássicos já
foram submetidos”4. O trecho acima chamou-nos a atenção por essa aproximação abrupta: o
que seria um “western pós-moderno”?
Assim, de início, o que propusemos foi identificar mudanças na forma como o
cinema representou a tese da fronteira, mapeando, listando e identificando as alterações
perceptíveis. No entanto, após pesquisa inicial, verificamos que este era um falso problema,
3

De fato, o primeiro parque nacional do mundo é o Parque de Yellowstone nas Montanhas Rochosas,
mundialmente famoso por seus gêiseres. Diegues (1998) enfatiza que os estadunidenses são os responsáveis pela
consumação do “mito moderno da natureza intocada” cristalizada na noção de parques e reservas ambientais.
4

BOSCOV, Isabela. Cínicos, mas com uma pontinha de fé. Veja, São Paulo, p. 104-105, 30 jan. 2008.
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pois é corrente a ideia de que o gênero entra em crise após a década de 1970 e que mudanças
são ali identificadas. Logo, o problema que passou a nos conduzir converteu-se justamente no
esforço de interpretar essas alterações, compreender o impacto das mesmas, não somente
sobre a “identidade nacional”, mas sobre a ideia mesma de nação, tendo em vista que a
narrativa da fronteira é base da narrativa nacional estadunidense. Sendo assim, o problema
que se configura é: em que medida as novas representações do western, após 1970, são
indícios de uma reformulação da tese da fronteira turneriana e, por consequência, uma revisão
da ideia de nação para os Estados Unidos? Deste problema inicial desdobramos outra
proposição mais abrangente: pressupondo a nação como um produto da modernidade, de que
forma esse novo cinema veicularia, no limite, uma crítica ao próprio projeto moderno que se
irradia da Europa para o resto do mundo e do qual os Estados Unidos se colocam como
herdeiros diretos?
O problema em questão parece-nos bastante relevante na medida em que temos
assistido a um flagrante reposicionamento do poderio estadunidense no cenário geopolítico
global. A crise econômica que se estende desde 2008 e seus imprevisíveis desdobramentos,
bem como a relativa diminuição na interferência direta dos Estados Unidos em conflitos
internacionais nos últimos anos, excetuando-se as questões mais recentemente relacionadas ao
terrorismo, parecem corroborar a ideia de que algo mudou de forma decisiva nessa nação,
sobretudo na maneira pela qual se autorrepresentam. Interpretar esse reposicionamento e
perceber de que forma os produtos da cultura de massa refletem e refratam esse contexto
afiguram-se, deste modo, assaz pertinente.
Estabelecida a problematização inicial, debruçamo-nos sobre o desafio de
selecionar as fontes, os filmes específicos a serem analisados. Cientes da imensa produção do
gênero nos EUA, assumimos o desafio de consultar o máximo possível de obras o que, de
imediato, mostrou-se inviável, dada a necessidade de conciliar as leituras com as análises
documentais. Assim, partimos do próprio processo de elaboração de nosso problema para
limitar este universo. Uma vez que tratávamos de obras indicadas para o Oscar5, elegemos
este o critério para determinação das fontes. Em um primeiro levantamento, chegou-se a mais
de uma centena de westerns, indicados em distintas categorias, o que ainda se mostrava um
conjunto extenso. No esforço de limitar de forma coerente nossas fontes, optamos por aqueles
filmes com indicações na categoria de melhor filme do ano, o que aponta a qualificação
diferenciada do mesmo, nos termos de seu “conteúdo”, e não somente em prêmios técnicos
5

Embora a designação oficial seja Prêmio da Academia, utilizamos o termo Oscar como equivalente, dada sua
consagração. O próprio site oficial da Academia rendeu-se a ela (Cf. www.oscars.org).
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que se resumam à “forma” 6. É a partir desses faroestes indicados ao Oscar de melhor filme
que analisaremos as mudanças nas representações do Oeste no cinema, sem, contudo,
negligenciar os diálogos com outras obras importantes que não foram indicadas ao prêmio.
De certa forma, essa escolha não se mostra arbitrária, pois acrescenta mais um
dado a ser problematizado. O que se tem de novo como problema é a quantidade de filmes de
faroeste indicados ao prêmio máximo do cinema estadunidense em cada uma de suas fases,
destacando o quanto essas mudanças foram endossadas ou não pela Academia. Dito de outro
modo tornou-se ponto fundamental do trabalho analisar o número de indicações feitas antes e
depois do recorte temporal que estabelecemos, considerando até mesmo quantos foram
vencedores. Por sua vez, utilizar o Oscar como critério de seleção auxilia na resolução de
outro problema, encaminhando alguma solução para o desenvolvimento da pesquisa. Trata-se
dos termos da recepção das obras, ou seja, justificar o alcance e a repercussão que os filmes
tiveram junto à crítica e ao público. Ao elegermos os filmes do Oscar – mesmo cientes de que
isso não significa necessariamente sucesso de crítica e público – justificamos a importância
dessas obras para o cinema dos Estados Unidos, uma vez que as listas de indicados são até
hoje disponibilizadas e utilizadas como critérios de qualificação para uma obra
cinematográfica7.
A definição do recorte temporal também esteve diretamente ligada a questões que
as próprias fontes nos colocaram. Gomes de Mattos (2004) propõe algumas fases na produção
de westerns. A primeira vai dos primórdios do cinema até a década de 1930, marcada pelos
grandes astros, cowboys acrobáticos egressos de wild shows. A segunda compreenderia a
década da Grande Depressão, quando o gênero torna-se entretenimento importante,
assumindo a estética dos filmes de categoria B. A terceira fase é a década de 1940, com
westerns clássicos, mais amadurecidos em seus temas e reflexões. Essa maturidade é
alcançada mais efetivamente na década de 1950, quando o chamado superwestern é
responsável pela concepção dos maiores clássicos do gênero. A década de 1960 assiste à
emergência do western spaghetti, que empreende, através de suas estilizações, as primeiras
releituras mais evidentes do gênero e questionamentos de suas representações clássicas. Estes
questionamentos progrediriam em direção ao Novo Western e às profundas alterações nas
formas de interpretar a fronteira, a partir das produções da década de 1970. Em certa medida,
6

A falsa dicotomia entre “forma” e “conteúdo” será retomada posteriormente. A assumimos aqui para facilitar a
explanação de nossos critérios de seleção das fontes.
7
Basta constatar que atualmente a maioria dos filmes com indicações ao Oscar aguarda a data próxima do
prêmio (fevereiro e março) para serem lançados no mercado internacional. Quando os mesmos chegam às lojas e
locadoras, suas indicações e/ou vitórias são alvo de destaque em pôsteres e capas de DVD’s e Blu-Rays.
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nossa abordagem referenderá essa “progressão”, mas procurará rastrear desde o início
representações trangressoras em potencial mesmo no auge do período clássico. Inicialmente
imaginamos um recorte temporal que se limitasse exclusivamente aos filmes produzidos a
partir dos últimos anos do final da década de 1960. Todavia, pareceu-nos impossível dar conta
das novas representações sem o devido contraste com as obras icônicas do período clássico.
Assim sendo, nosso olhar recuou progressivamente ao início do western, com The Great
Train Robbery em 1903. Ainda que não fosse a intenção inicial, acabamos por promover uma
análise de toda a história do gênero, com ênfase nos últimos quarenta anos de produção. De
todo modo, o primeiro “novo” western indicado para o Oscar é Butch Cassidy and the
Sundance Kid (Butch Cassidy) de 1969 e o último é Django Unchained (Django Livre) de
2012, o que estabelece o nosso recorte principal.
Isto posto, o problema que nos ocupa é justamente oferecer uma interpretação
para as novas representações que perpassam essas obras, vinculando-as à discussão em torno
das desconstruções das narrativas nacional e moderna. Em outras palavras, o propósito é
examinar como a conquista do Oeste deixou de ser representada como resultado do progresso
e do avanço, como resumo da história da nação, como síntese da essência estadunidense: em
suma, entender “como o Oeste foi perdido”. Nesse processo, o faroeste ganhou mais um fã
Pela natureza de nosso problema e pela análise das fontes, é central para o
trabalho aqui em exposição uma explicitação do que entendemos pelo conceito de
representação, pertinente aos domínios da história cultural. Para tanto, utilizaremos,
sobretudo, os encaminhamentos propostos por Roger Chartier (1998).
Para o autor: “a história cultural, tal como a entendemos, tem por principal
objetivo identificar o modo como em diferentes lugares e momentos uma determinada
realidade social é construída, pensada, dada a ler” (CHARTIER, 1998, p. 17). Desta forma,
estaríamos preocupados com as configurações de percepção e apreciação do real,
estabelecidos por coletividades, a partir da recepção de produtos culturais, no caso específico,
o cinema. Essas configurações de recepção tem a ver com o que denominamos representação,
isto é, a imagem construída acerca de algo e a quase capacidade de trazer à presença o que
está ausente. Nas palavras do autor, representação é entendida como “relacionamento de uma
imagem presente e de um objeto ausente, valendo aquela por este, por lhe estar conforme”
(CHARTIER, 1998, p. 21). Deste modo, aplicado ao nosso objeto específico, salientamos que
nosso problema não está necessariamente vinculado à percepção dos “erros históricos” dos
filmes de western, da forma como eles estariam preocupados em retratar e refletir o processo
histórico da conquista do Oeste e a partir dessa análise postular sua acuidade histórica.
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Lidamos com as representações plasmadas nos filmes acerca desse processo, entendendo que
as mesmas têm mais a dizer sobre o tempo de sua elaboração e recepção do que
necessariamente sobre o tempo que procuram retratar. Assim, a “realidade social” da
expansão sobre a fronteira é menos importante para nós do que o modo como essa expansão
foi “construída, pensada e dada a ler”.
Representação, assim, teria, em um primeiro momento, a capacidade de elaborar
uma imagem que viesse a substituir um objeto ausente, seja pela reprodução próxima do que o
objeto de fato é (o filme trazendo o passado ao presente), seja por uma relação simbólica (o
cowboy poderia, por exemplo, simbolizar e representar o individualismo). Em ambos os
casos, “uma relação compreensível é, então, postulada entre o signo visível e o referente por
ele significado” (CHARTIER, 1998, p. 21). É preciso salientar, seguindo a linha de reflexão
do autor, que as representações só possuem efetividade, isto é, só se tornam inteligíveis, na
medida em que são convenções partilhadas por uma coletividade, por um grupo. A escolha de
um universo de fontes, como em nosso caso, coaduna-se justamente com a preocupação em
identificar em que medida essas representações são partilhadas, reproduzidas, assimiladas,
retomadas numa série de filmes do mesmo gênero, tornando-as assim inteligíveis e legítimas
como objeto de análise historiográfica.
Ao assumirmos a representação como categoria de análise fundamental, temos
conhecimento da problemática abordagem em torno do conceito que assume uma postura
dicotômica entre o real (o processo histórico) e o representacional (o imaginário). Essa
postura tem o grave defeito de esvaziar a análise das representações de sua dimensão prática e
social, como se imaginando que as ideias pudessem ser “desencarnadas” de uma
materialidade sem ser por ela influenciadas ou mesmo influeciando-a. O próprio Chartier
entende que essa partilha é falsa, pois, para ele, “as representações do mundo social assim
construídas, embora aspirem à universalidade de um diagnóstico fundado na razão, são
sempre determinadas pelos interesses de grupos que as forjam” (CHARTIER, 2008, p. 17).
Logo, uma análise da produção, transmissão e recepção de representações deve levar em
consideração a materialidade do social, destacando as formas como essas representações são
capazes de produzir estratégias e práticas de imposição de autoridade, dinâmicas de poder e
submissão, concorrências e competições, disputas e tensões.
Desta forma, não estaríamos, ao fazer história cultural, relegando as questões
sociais a segundo plano, mas compreendendo que entre cultura e sociedade – ideia e matéria,
percepção e estrutura – não existe uma relação unívoca de determinação, mas antes há
profunda interdependência de uma dimensão com a outra. Nas palavras de Chartier, não há a
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oposição entre “a objetividade das estruturas” e “a subjetividade das representações”. Assim,
não se pode estabelecer uma hierarquia historiográfica, na qual análises que se preocupam
com questões “concretas” e de “grande escala” sejam privilegiadas, em detrimento daquelas
que procuram lidar com o “imaginário” e de “microanálise”. De fato, toda nossa reflexão é
guiada pela tentativa de supressão das dicotomias e por uma abordagem que seja
profundamente dialógica, seja no nível teórico ou metodológico. Acreditamos que, a despeito
de toda a reflexão historiográfica recente, que privilegia as relações, os deslizamentos, as
intertextualidades e intersubjetividades, existem ainda abordagens que se fixam em demasia
em análises estritamente estruturalistas ou fenomenológicas – dicotômicas, portanto.
As representações aqui só possuem relevância na medida em que conformam
práticas sociais, do mesmo modo que essas práticas sociais influenciam em sua re-elaboração.
Assim, para a análise de nosso objeto, preocupa-nos perceber de que forma as novas
representações manifestadas no western, a partir do final da década de 1960, vinculam-se às
disputas sociais de poder e direito à fala, ou seja, de que forma essas representações emanam
de uma situação eminentemente concreta e social. Do mesmo modo, preocupa-nos identificar
o modo pelo qual essas novas representações passam a ser valorizadas, em detrimento das
anteriores, e o quanto isso influencia na configuração de novas manifestações sociais de
grupos outrora preteridos e silenciados: “O que levam seguidamente a considerar estas
representações como as matrizes de discursos e de práticas diferenciadas – “mesmo as
representações coletivas mais elevadas só têm uma existência, isto é, só o são
verdadeiramente a partir do momento em que comandam atos” – que têm por objetivo a
construção do mundo social, e como tal a definição contraditória das identidades.”
(CHARTIER, 1998, p. 18)
Nunca é demasiado reiterar que esses atos comandados são importantes, porque
guardam em si relações de dominação e violência, ainda que simbólicas. Chartier também
afirma que as representações são importantes mecanismos de estabelecimento de ordenação e
hierarquização social, que se manifesta claramente na política de construção e (re)elaboração
de identidades. O que está posto para nós é justamente o questionamento de uma imagem de
nação legitimada por um discurso de poder, evidenciado nas representações fílmicas, na
medida em que novas alternativas identitárias são propostas, reelaborando representações e
fragmentando, deste modo, a ideia de nação.
O uso do conceito de representação permite então problematizar a forma
complexa como o social e o ideal se influem recíproca e multiplamente. De acordo com
Chartier, isso ocorre em três níveis, que nos parecem caminhar do mais fenomênico, isto é,
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mais próximo da percepção e das configurações mentais, para o nível mais estrutural, ou seja,
mais ligado às manifestações sociais8.
As representações seriam, assim, não somente indícios de uma reorganização
conceitual do mundo, ou seja, a manifestação de como a realidade é apreendida e comunicada,
mas, também, ferramentas para a construção do sentido de si mesmo, da própria identidade,
bem como do estabelecimento de sujeitos ou instituições que representem o grupo ou classe
ao qual essa identidade diz respeito. Logo, torna-se essencial nesse raciocínio a terceira etapa
do processo de análise de uma representação: tão importante quanto refletir sobre o modo
como uma representação é produzida e comunicada está o pensar sobre o modo como ela é
recepcionada, pois é a partir da recepção que as estratégias de ação 9 e interferência podem ser
problematizadas. Na teoria da recepção de Chartier leitura é uma palavra-chave: “A
problemática do “mundo como representação”, moldado através das séries de discursos que o
apreendem e o estruturam conduz obrigatoriamente a uma reflexão sobre o modo como uma
figuração desse tipo pode ser apropriada pelos leitores dos textos (ou das imagens) que dão a
ver e a pensar o real” (CHARTIER, 1998, p. 24, grifo meu)
Nesta análise, o autor se preocupa em evidenciar a importância de problematizar
os mecanismos de leitura, de interpretação, de estabelecimento de sentido de um produto
cultural, sejam textos ou imagens10, defendendo a tese – fundamental para os fins deste
trabalho – de que a análise dessa leitura só pode ser feita levando em conta sua historicidade.
Essa acepção é fundamental para que possamos compreender a natureza das mudanças nas
representações do western, de que nos ocupamos. Compreender a historicidade não somente
das representações, mas também da recepção às mesmas, o que leva, por exemplo, a
questionamentos da seguinte ordem: por que determinadas representações do processo da
conquista do Oeste passam a ser consideradas inoportunas e inferiores, à medida que novas
representações ocupam o seu lugar, sendo reconhecidas até mesmo mediante premiações?
Sendo mais preciso: por que as novas representações são melhor recepcionadas que as
anteriores a partir da década de 1970? Quais grupos estariam ligados não somente à produção

8

“[Representação] permite articular três modalidades da relação com o mundo social: em primeiro lugar, o
trabalho de classificação e de delimitação que produz as configurações intelectuais múltiplas através das quais a
realidade é contraditoriamente construída pelos diferentes grupos; seguidamente, as práticas que visam fazer
reconhecer uma identidade social, exibir uma maneira própria de estar no mundo, significar simbolicamente um
estatuto e uma posição; por fim, as formas institucionalizadas objetivadas graças às quais uns “representantes”
(instâncias coletivas ou pessoas singulares) marcam de forma visível e perpetuada a existência de um grupo, da
classe ou da comunidade.” (CHARTIER, 1998, p. 23)
9
O tema da ação será retomado posteriormente. Por ora, problematizamos a recepção.
10
Ainda que, como veremos posteriormente, as imagens possam ser consideradas como textos, como linguagem.

INTRODUÇÃO

20

e distribuição – para usarmos um jargão da indústria do cinema – dessas novas
representações, mas também seriam responsáveis pelos estímulos à sua recepção?
Esse esforço, segundo Chartier é inerente à natureza de nosso projeto, uma vez
que “todo trabalho que se propõe identificar o modo como as configurações inscritas nos
textos [...] construíram representações aceites ou impostas do mundo social, não pode deixar
de subscrever o projeto e colocar a questão, essencial, das modalidades de sua recepção”
(CHARTIER, 1998, p. 24). O cuidado imperativo, que na acepção do autor afasta essa teoria
da recepção daquela pensada pela hermenêutica, está na consideração da multiplicidade a que
essa recepção estaria submetida, abandonando assim a ideia de um sujeito universal e
abstrato. Há que se considerar as descontinuidades, as rupturas, as fissuras das formações
sociais e culturais, o múltiplo que subjaz sob a aparente uniformidade.
Numa transposição da teoria da leitura para a teoria da espectatorialidade
cinematográfica, essa consideração deve ser fundamental. Se para a primeira, as abordagens
que consideram o ato de ler como uma relação transparente entre o texto e o leitor se mostram
completamente insatisfatórias, o mesmo pode ser reputado para a segunda, que não pode
considerar a experiência de assitir a um filme como uma relação transparente, estabelecendo
tanto a obra quanto o espectador como abstrações a-históricas. Chartier chama a atenção para
a necessidade de considerar os meios específicos de produção de um determinado produto
cultural, meios esses históricos. Além disso, deve-se considerar também o receptor como
condicionado historicamente, submetido às contingências de seu próprio tempo, o que torna o
processo de recepção bastante complexo, na medida em que as variadas contingências
proporcionariam processos de elaboração de sentido variados.
Desta forma, assumimos como fulcral para o presente trabalho a atenção destinada
às condições e aos processos de construção de sentido, tendo sempre em vista que esse
processo se dá através da descontinuidade das trajetórias históricas. Logo, posicionamo-nos
do lado da multiplicade e do fragmento, questionando a universalidade totalizante11. É neste
ponto, que marca as múltiplas relações entre o cultural e o social, que estabelecemos nosso
trabalho. Rompendo com interpretações dicotômicas, procuramos o dialogismo teórico e
metodológico, pois é somente através dele que enxergamos meios de nos aproximarmos da
complexidade de nosso objeto. Admitindo a objetividade do real e a subjetividade do ideal,
não elegemos nenhum dos dois como ponto absoluto da análise.

11

Universalidade e totalização identificadas justamente na ideia de nação e no projeto de modernidade.
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A postura dialógica que referendamosmos em nossa pesquisa será melhor
compreendida a partir das ideias de Mikhail Bakhtin e seu círculo, tema ao qual nos
dedicaremos posteriormente. Antes, é preciso ainda considerar outras abordagens que reflitam
acerca da especificidade da representação cinematográfica como fonte.

DO TRATO COM AS FONTES

Ao longo do século XX, o cinema e o objeto fílmico passaram por um processo de
aproximação contínua com o saber histórico, em suas múltiplas instâncias. No atual cenário
de produção de conhecimento historiográfico, não parece ser necessária a defesa da
legitimidade do status da obra fílmica enquanto fonte documental, uma vez que tal esforço se
realiza de forma considerável há pelo menos quatro décadas. É próprio da História Cultural a
ampliação dos campos das fontes historiográficas, dentre as quais as visuais, que passaram a
assumir importância crescente. Sendo a História Cultural o campo historiográfico que pensa a
“cultura como conjunto de significados partilhados e construídos pelos homens para explicar
o mundo” (PESAVENTO, 2008, p. 15), é fundamental assumir o filme como objeto produtor
de significados, tornando-se, assim, fonte no sentido estrito da palavra: “nascente, aquilo que
origina ou produz, o que, no caso da História, propicia uma resposta, uma explicação e uma
interpretação” (PESAVENTO, 2008, p. 98)
Um dos primeiros historiadores a desbravar a seara das relações entre história e
cinema foi Marc Ferro. Em uma série de ensaios e entrevistas publicados pela primeira vez no
Brasil em 1993, Ferro estabelece importantes princípios para se problematizar as múltiplas
aproximações entre a produção do conhecimento histórico e o cinema.
Suas proposições e análises encaminham-se de certo modo para a postulação do
cinema como uma “contra-análise da sociedade”. Os filmes, sejam eles ficcionais ou
documentais, possuiriam em seu próprio processo de elaboração regiões intersticiais que
fugiriam ao controle daqueles que o produzem e que, desta forma, revelariam mais coisas do
que inicialmente seus realizadores desejariam expor. “O filme ajuda assim na constituição de
uma contra-história, não-oficial, liberada, parcialmente, desses arquivos escritos que muito
amiúde nada contém além da memória conservada por nossas instituições” (FERRO, 2010,
p.11). Para além dessa abordagem inicial, há uma contribuição para a análise fílmica
oferecida pelo autor, que nos parece ainda mais decisiva: a ideia do filme como criador de
acontecimento, logo, como agente da “História”. Nessa linha de pensamento, os filmes são
importantes para entender mecanismos de doutrinamento, de glorificação ou detração, do
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estabelecimento de hierarquias sociais enfim, seguindo os moldes da leitura de Chartier sobre
como as representações estão imiscuídas em relações de poder e estratificação social. Dentre
essas funções está certamente uma dimensão pedagógica do cinema, que aplicada ao nosso
objeto é capaz de elucidar de que forma o cinema e o faroeste tornaram-se poderosos
mecanismos de construção e reprodução da ideia de nação para os estadunidenses. Assim, a
produção de imagens e representações torna a ser caracterizada como uma dinâmica de poder
que interfere diretamente no social e no material; é localizada na história e por isso mesmo,
serve a ela como problema.
Também importa para Ferro compreender como a sociedade que produz o filme
nem sempre coincide com a que o recebe. Esse distanciamento pode se dar, por exemplo, em
situações nas quais as censuras interferem diretamente na distribuição de uma obra, ou mesmo
no caso em que o passar dos anos pode interferir na recepção e interpretação de um filme.
Ainda que iniciais, essas questões também oferecem matizes pertinentes para a análise de
nosso objeto. De qualquer forma, Ferro também assinala de que forma as condições de
produção e recepção de uma obra cinematográfica estão diretamente ligadas à contingência
em que essas dinâmicas estão inseridas, sejam elas técnicas ou mentais. Assim, assumir o
cinema como linguagem exige o conhecimento de seus códigos internos, o que toca tanto na
prática do pesquisador como na avaliação da capacidade que o público teria de interpretar
esses códigos estabelecidos internamente.
Em resumo, assumir o filme como fonte histórica culminaria, para o historiador,
na tarefa de identificar os “lapsos” na produção de um filme: “Esses lapsos de um criador, de
uma ideologia, de uma sociedade, constituem reveladores privilegiados. Eles podem se
produzir em todos os níveis do filme, como também em sua relação com a sociedade.
Assinalar tais lapsos, bem como suas concordâncias ou discordâncias com a ideologia, ajuda a
descobrir o que está latente por trás do aparente, o não visível através do visível.” (FERRO,
2010, p. 33)
As possibilidades desta dimensão de uma escrita historiográfica desconstrutiva
serão retomadas posteriormente. Por ora, retenhamos as dimensões metodológicas propostas
pelo autor e suas implicações. Há algumas questões que permanecem relevantes: a
consideração das condições de disputas no processo de produção de um filme; a
problematização da sociedade receptora e seu processo de acolhimento, rejeição, contestação
possíveis em relação à obra; o debate em torno da existência de uma visão fílmica do passado
etc. Passemos agora a uma leitura dessas contribuições.
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Em debate acerca da importância das fontes audio-visuais para a História Cultural,
Napolitano (2005) afirma que “o cinema descobriu a história antes de a História descobri-lo
como fonte de pesquisa e veículo de aprendizagem escolar” (NAPOLITANO, 2005, p. 240).
Atesta ainda que muitas são as análises que procuram tanto o cinema na História, a História
no cinema quanto a História do cinema. Aqui, situamos nosso trabalho em todos os pontos,
uma vez que nos preocupamos com o filme enquanto agente da História, com a forma como
nossas fontes se relacionam com a narrativa histórica do passado na Nação dos Estados
Unidos da América e sobre como as mudanças no interior da indústria cinematográfica
estadunidense foram capazes de colaborar para essas representações. Na discussão sobre os
trabalhos anteriores que relacionam história e cinema, Napolitano resume apontamentos em
relação à obra de Ferro.
De certa forma, o autor sintetiza a preocupação de Ferro no ato de buscar a contraanálise da sociedade, o que de fato parece representar um problema, na medida em que se
pressupõe que haja um “real invisível” sob as representações. Essa “realidade” é questionada
por Napolitano. Segundo o autor, as críticas contemporâneas têm indicado que o que Ferro
elege como problema maior – as manipulações cinematográficas a serem desvendadas – é na
verdade intrínseco à própria linguagem do meio. Logo, o historiador não deveria tomar as
manipulações como obstáculo para a identificação do que realmente o filme quer dizer, mas
assumir as próprias manipulações como objeto de análise.
Apoiando-se em outros trabalhos, o autor brasileiro indica que o mais importante
não é qualificar a autenticidade do documento fílmico, pois separar o que é “adulteração” e
“manipulação” no mesmo é tarefa problemática [...] A indicação do que é relevante para a
resposta de nossas questões em relação ao chamado contexto [...] significa aceitar todo e
qualquer detalhe (do filme) [...] trata-se de desvendar os projetos ideológicos com os quais a
obra dialoga e necessariamente trava contato, sem perder de vista a sua singularidade dentro
do seu contexto.” (MORETTIN apud NAPOLITANO, 2005, p. 245, grifo nosso)
Desta maneira, mais uma vez está posta a necessidade metodológica de considerar
não somente o que o filme representa, mas também de levar em conta como ele o faz. A
manipulação a ser denunciada na ótica de Ferro deve ser, assim, assumida como o primeiro
aspecto intrínseco à natureza das fontes cinematográficas. Essa postura leva a uma perspectiva
dialógica que empreende tanto a relação entre forma e conteúdo internos do objeto
cinematográfico, quando entre o próprio objeto e o contexto no qual ele se insere.
Antes que finalizemos a síntese geral de nossa abordagem metodológica em
relação ao tratamento das fontes, uma última e importante análise merece ser considerada.
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Trata-se das reflexões do professor Ulpiano Meneses acerca das especificidades de uma
História Visual. De fato, o primeiro intento na compreensão desse enfoque de pesquisa (e não
de um novo campo) seria o do deslocamento dos problemas de pesquisas que envolvam fontes
visuais, das fontes em si para aquilo que ele denomina visualidade. Mapeando as
contribuições da História da Arte, da Antropologia e da Sociologia Visual, Meneses aponta as
limitações de uma produção historiográfica que utiliza as imagens apenas para exemplificação
do texto, como mero acessório do mesmo. Essa crítica ao logocentrismo empreendida pelo
autor parece defender a existência de um pictorial turn, que deveria tornar imperativo para o
historiador a consideração das imagens como fonte para a produção de conhecimento: “Estou
propondo que a História vigente [...] amplie seu horizonte de ação e seu instrumental,
deixando de amputar da vida social e das forças de transformação histórica uma faixa
relevante de fenômenos (além de insuperável manancial de informações) que é insensato
ignorar [: as imagens]” (MENESES, 2003, p. 31)
Desta forma, mais do que a imagem em si, o historiador deveria compreender o
uso cognitivo das mesmas. Uso esse que surge com a modernidade, já que até o medievo as
relações que se estabeleciam com as imagens eram de caráter puramente afetivo e ideológico.
Deve-se, assim, acrescentar ao círculo produção, circulação e recepção, as dinâmicas de sua
ação. A ênfase na análise histórica das imagens deve, assim, culminar com seus usos e
funções, que são especificamente sociais e históricos. Logo, os historiadores deveriam
assimilar da História da Arte e da Antropologia Visual a percepção de que a arte – e, em
nosso caso, o cinema – deve ser encarada como agency (agente, ação), sendo muitas vezes
“menos assunto de sentido e comunicação que de intervenção social, mobilização mais que
codificação simbólica” (MENESES, 2003, p. 15). Não acreditamos na superação dos
interesses semióticos e da problemática do sentido, mas reiteramos novamente a perspectiva
de que o filme deve ser visto como interventor e mobilizador de ações que devem ser
medidas, sobretudo em termo de suas implicações sociais.
Para Meneses, uma História Visual não se constituiria em (mais) um campo do
fazer historiográfico definido pela natureza da fonte com que se ocupa. O que daria sentido a
uma História Visual seria uma preocupação com a dimensão visual da sociedade e isto
poderia ser feito a partir de quaisquer fontes, independente de sua natureza12. Esta
12

Enfatizamos a percepção do autor de que um campo historiográfico não pode ser definido pela natureza de
suas fontes, mas sim pela natureza de seu problema. Embora a problematização deva guardar profunda relação e
emanar das fontes, estas jamais podem se transformar tautologicamente no objetivo da escrita historiográfica. É
por isso que mais uma vez o autor demonstra que a história só tem sentido quando, em última instância, ela se
direciona para a explicação da sociedade. Essa é uma de nossas preocupações mais prementes.
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preocupação deve assim compreender que a produção de sentido – isto é, a elaboração de
representações – só acontece mediante a consideração de sua especificidade de produção,
circulação, recepção e ação.
Esquematicamente, resumimos então nossas preocupações teórico-metodológicas
em torno de duas questões abrangentes: a) a ideia de que a construção de sentido de uma
imagem não é processo estável e unívoco, mas que antes depende da situação dialógica na
qual essa imagem foi produzida e recepcionada; e b) a preocupação com o uso cognitivo da
imagem e a consideração de que isso promove e depende de diferentes formas de percepção
sobre a mesma, pois diferentes formas de percepção conduziriam a diferentes estratégias de
ação social. Os próximos tópicos dedicam-se a análise destes temas, a partir das matrizes
conceituais de dois dos maiores pensadores do século passado: Mikhail Bakhtin e Walter
Benjamin.

O PRINCÍPIO DIALÓGICO NO CÍRCULO DE BAKHTIN

Anteriormente procuramos destacar de que forma a análise das representações
proposta por Chartier (1998) vinculou-se a uma perspectiva que não estabelece uma posição
rígida de análise, privilegiando apenas a realidade ou o modo como ela é dada a ler. Entre o
social (o real) e a representação (a leitura) existe uma relação mútua de interferências e
construções. Uma análise das representações deveria, assim, se situar neste espaço interno. De
certa forma, nas leituras de Ferro, Napolitano e Meneses também identificamos uma
preocupação em considerar as conformações recíprocas entre as sociedades e as
representações sociais que ela manifesta. Consideramos central para a análise dessas relações
a problematização em torno dos conceitos identificados nas leituras das obras de Bakhtin e
seu Círculo13, que elegem o princípio dialógico como base sobre a qual a análise dos produtos
13

O Círculo é ele próprio uma ideia em debate. A existência de um círculo intelectual na União Soviética
liderada por Mikhail Bakhtin (1895-1975) tem sido questionada por muitos. Sheila Grillo – uma das tradutoras
da obra O método formal nos estudos literários – indica que a Rússia dos anos 1920 fervilhava em meio a
diversos movimentos intelectuais e artísticos de vanguarda, que herdavam em muitos aspectos, a tradição dos
“círculos de discussão (krug) que foram uma forma maior da vida intelectual na Rússia a partir dos anos 1830”
(GRILLO, 2012, p. 23). Bakhtin teria participado de vários círculos de discussão até que na cidade russa de
Niével se estabelecesse um círculo composto pelo próprio Bakhtin, além de Valentín Volóchinov (1895-1936),
Borís Zubákin (1894-1938), Matvei Kagan (1889-1937), Liev Pupiánski (1891-1940) e Maria Iúdina (18991970). Quando se mudam para Vítebsk, Bakhtin e Volóchinov conhecem Medviédev, momento no qual
efetivamente teria se configurado um círculo entre 1920 e 1924, sob a liderança do primeiro. A liberdade crítica
e intelectual de tais grupos floresceu durante esta década, mas com o enrijecimento da política stalinista, a partir
de 1930, sua autonomia passou a ser drasticamente reduzida. Isso explicaria a polêmica existente em algumas
obras do círculo no que se refere à autoria. Levada a cabo principalmente por aqueles que questionam a
possibilidade de um jovem como Bakhtin se tornar líder de um grupo tão relevante, obras importantes para nossa
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culturais deve se estabelecer. Para tanto, devemos considerar o universo para o qual as
reflexões desses intelectuais se direcionaram primariamente: a crítica literária e a filosofia da
linguagem. Somente a partir deste campo específico é que poderemos avaliar a pertinência da
aplicação de seus conceitos ao cinema, que deve assim ser tomado como linguagem.
A relação entre cinema e linguagem está presente na teoria do cinema desde seus
primórdios. Já na teoria do primeiro cinema mudo, o meio é celebrado como “nova linguagem
universal”. Hugo Munsterberg, Vachel Lindsay e Béla Bálazs referenciavam uma gramática,
sintaxe e vocabulários próprios do cinema (Cf. STAM, 2011, p. 47). Entretanto, na sua busca
por uma interpretação científica da estética14 os formalistas russos teriam sido os primeiros a
explorarem a analogia entre cinema e linguagem: “[...] postularam um uso “poético” do
cimena análogo ao uso “literário” da linguagem que propunham para os textos verbais. Para
Tinianov, a montagem era comparável à prosódia na literatura. Assim como a trama
subordina-se ao ritmo na poesia, da mesma forma, subordina-se ao estilo no cinema” (STAM,
2011, p. 66).
Para os formalistas, o cinema era assumido como “traduções imagéticas de tropos
linguísticos”, constituindo um “‘sistema particular de linguagem figurativa’, cuja estilística
trataria da ‘sintaxe’ cinematográfica, a ligação de planos em ‘frases’ e ‘orações’” (STAM,
2011, p. 67). Essa sintaxe cinematográfica manifestar-se-ia na montagem, considerada um
sistema estilístico independente da trama. Contudo, é preciso salientar que essas preocupações
formalistas se debruçam sobretudo sobre os aspectos estilísticos, não sendo sua preocupação
efetivamente liguística. Em outras palavras, a limitação do formalismo, como veremos
adiante, é a sua ênfase irrestrita à forma, preterindo o conteúdo na análise cinematográfica.
A discussão sobre cinema e linguagem deve, obviamente, contemplar as
implicações ensejadas pelo linguistic turn e sua atenção central direcionada para a linguagem
como a principal conformadora do pensamento e da vida humanos. A partir da linguística
saussuriana, o estruturalismo chegou aos diversos campos do saber, incluindo a História e a
Teoria do Cinema. Sob a concepção dessa matriz teórica, não importaria pensar apenas a
origem e a evolução da linguagem, mas principalmente identificar a organização das
estruturas e dos sistemas linguísticos. Ainda que a ênfase estruturalista – como propõe Levianálise – como a já mencionada O método formal nos estudos literários e Marxismo e filosofia da linguagem –
destacam uma longa discussão quanto à disputa por sua autoria, já que à época de suas publicações foram
assinadas respectivamente por Medviédev e Volóchinov. Anos mais tarde Bakhtin assumiu a autoria dos textos,
mas a questão ainda não se resolveu. Entre escolher um dos dois polos interpretativos, optamos por considerar as
duas obras como possuindo autoria dupla, embora O método formal seja referenciado como de autoria exclusiva
de Medviédev, seguindo as indicações de suas tradutoras. (Cf. GRILLO, 1998 e BRONCKART e BOTA, 2012).
14
As análises formalistas serão retomadas quando nos dedicarmos aos embates teóricos entre estes intelectuais e
os do Círculo de Bakhtin.
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Strauss – que se dedica a pensar as categorias do pensamento e da vida humana a partir de
binarismos e oposições estruturantes tenha sido repensada pelo movimento pós-estruturalista,
seu impacto sobre a teoria do cinema foi considerável. Deste modo, importa menos a
capacidade criadora e de produção do cinema, ou seja, a preocupação com as origens dos
filmes, ganhando relevância a forma como estes são compreendidos a partir de sua estrutura.
Em face dessas concepções, no início da década de 1960, surge na França uma
teoria da filmolinguística, encabeçada por Christian Metz, procurando aplicar as categorias
semióticas de Saussure à análise fílmica. “Metz foi o exemplo de um novo tipo de teórico de
cinema, que chegava ao campo já ‘armado’ com as ferramentas analíticas de uma disciplina
específica, assumidamente acadêmica e desvinculada do mundo da crítica cinematográfica”
(STAM, 2011, p 129). Migrando assim, de um paradigma ontológico para um metodológico,
Metz procura, no mesmo esforço de Saussure, extrair das situações caóticas de fala (parole), o
sistema abstrato de significação da linguagem, a estrutura da língua (langue): “Metz concluiu
que o objetivo da cine-semiologia deveria ser o de extrair, da heterogeneidade de sentidos do
cinema, seus procedimentos básicos de significação, suas regras combinatórias” (STAM,
2011, p. 129). É o autor que auxilia a compreender de forma mais acurada os conceitos de
cinema e filme. O primeiro, para ele, deve ser tomado como um fato social multidimensional,
que leva em consideração todo o processo de produção, distribuição e recepção. O filme já
seria o texto impresso no suporte de reprodução, o conteúdo a ser analisado. “Assim como o
romance está para a literatura, ou uma estátua para a escultura, argumenta Metz, o filme está
para o cinema” (STAM, 2011, p. 130).
Stam mostra-nos ainda de que maneira Metz busca uma definição de cinema
como linguagem, a partir da diferenciação entre língua (lange) e linguagem (langage). Para
tanto, Metz problematiza a relação comum, estabelecida entre plano e palavra, desde os
primórdios da teoria cinematográfica. Por meio de uma série de argumentos, ele demonstra
que o plano, em uma análise semiológica, deveria equivaler às frases, e não à palavra (Cf.
STAM, 2011, p. 130-131). Assim “Metz concluiu que o cinema não é uma língua, mas uma
linguagem. Embora não se possa afirmar que os filmes sejam produzidos com base em um
sistema linguístico subjacente [...] estes manifestam, no entanto, uma sistematicidade à
maneira de uma linguagem” (STAM, 2011, p. 132). Para identificar a linguagem
cinematográfica, deveriam então ser considerados a imagem em movimento, os sons
fonéticos, os ruídos, as canções e a escrita (créditos, intertítulos e materiais escritos no interior
do plano).
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Essa preocupação de Metz é fundamental para a forma como procuramos nos
posicionar metodologicamente. A primeira análise deve partir da identificação destes códigos
internos do filme em si, como já postularam autores nomeados anteriormente. É somente a
partir da identificação dessa linguagem, ou seja, da forma como o cinema se comunica e se
enuncia, que o filme poderá ser compreendido eficazmente. Porém, a compreensão do filme
deve ir além do mapeamento dos códigos internos: “O cinema é uma linguagem [...] não
apenas em um sentido metafórico mais amplo, mas também como um conjunto de mensagens
formuladas com base em um determinado material de expressão, e ainda como uma
linguagem artística, um discurso ou uma prática significante caracterizado por codificações e
procedimentos ordenatórios” (STAM, 2011, p. 132).
Pela citação acima, compreendemos também que o cinema não é apenas
linguagem, mas também discurso. A partir dos diversos ordenamentos de planos, sequências e
do espaço no interior de um filme, este se organiza como narrativa, como um conjunto de
procedimentos significantes. Contudo, como se percebe, uma análise eminentemente
estruturalista não conseguiria dar conta das representações produzidas a partir destes códigos
internos aos filmes. É por isso que à abordagem de caráter linguístico nos moldes da teoria
saussuriana, faz-se necessário adicionar uma perspectiva translinguística, identificada nas
teorias de Bakhtin:
Antecipando os sociolinguistas contemporâneos, Bakhtin afirmou que todas
as linguagens caracterizam-se pelo jogo dialético entre pressões centrípetas
no sentido de normatização (monoglossia) e energias centrífugas tendendo à
diversificação dialetal (heteroglossia). Essa abordagem fornece uma moldura
valiosa para a compreensão do cinema clássico dominante [da qual
certamente o western faz parte] como uma espécie de linguagem padrão
apoiada e subscrita pelo poder institucional, assim exercendo sua
hegemonia sobre uma série de “dialetos” divergentes como o documentário,
o cinema militante e o cinema de vanguarda. Uma abordagem
translinguística seria mais relativista e pluralista com respeito a essas
diferentes linguagens cinematográficas, privilegiando o periférico e o
marginal em oposição ao central e ao dominante (STAM, 2011, p. 142)

Com a citação acima esperamos evidenciar de que forma Bakhtin é central para a
análise aqui desenvolvida. Sem dúvida uma proposta como a de Metz nos auxilia a
compreender a especificidade do objeto cinematográfico e das fontes fílmicas. No entanto,
herdeiro das lacunas tanto do estruturalismo quanto do formalismo, o autor não dá conta
especificamente do referente, justamente a base das representações com as quais desejamos
trabalhar. É por isso que, não desprezando as contribuições das análises estruturalistas,
centramo-nos em Bakhtin e na teoria de Círculo, em busca de uma adequada postura
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metodológica. Além disso, como admitimos anteriormente, chama-nos a atenção a dimensão
anti-hierárquica e anti-estratificante do pensamento bakhtiniano, que evidencia o fragmento e
as múltiplas vozes, o que o torna ainda mais pertinente para um trabalho que pretende
problematizar representações que se processam a partir do questionamento de um discurso
totalizante e homogeneizador como o são a nação e a modernidade15.
Feita essa caracterização do cinema como linguagem e discurso, passemos a uma
breve exposição dos principais conceitos bakhtinianos que integram nossa análise: enunciado,
dialogismo e autor/autoria.
Para Bakhtin a linguagem se manifesta em enunciados concretos que só podem
ser compreendidos a partir do contexto de sua enunciação. De forma mais clara, ele entende
que o enunciado concreto – seja uma frase, um discurso, um filme – só adquirirá seu sentido
pleno quando considerada a situação na qual foi produzido. Outro fator a ser levado em conta
na análise de um enunciado centra-se no fato de que o mesmo só pode ser concebido a partir
da idealização de um destinatário, que pode possuir várias faces, perfis e dimensões (Cf.
BRAIT; MELO, 2007). Assim é que já se modela aqui uma das diferenças fundamentais entre
a linguítsica saussuriana e a translinguística bakhtiniana. Enquanto aquela foca na estrutura da
langue (língua) apreendida em seus sistemas fixos, o pensamento bakhtiniano enfatizaria a
parole (fala), a situação na qual a linguagem foi utilizada, pois enunciações não são abstratas
e universais; antes, só podem ser compreendidas a partir da situação concreta de sua
enunciação, ou seja, a partir de sua situação no tempo e no espaço, de sua historicidade enfim.
A língua para Bakhtin não possui uma existência objetiva para o locutor se ela não estiver
aplicada a uma situação concreta de enunciação: “Na realidade, o locutor serve-se da língua
para suas necessidades enunciativas concretas (para o locutor, a construção da língua está
orientada no sentido da enunciação da fala) [...] Para ele, o centro de gravidade da língua não
reside na conformidade à norma da forma utilizada, mas na nova significação que essa forma
adquire no contexto” (BAKHTIN; VOLOCHÍNOV, 2010, p. 96).
Isto posto, o filme tomado como um enunciado deve ser analisado a partir da
situação em que se realizou sua produção e sua exibição, pois o mesmo só será compreendido
em suas especificidades quando essas dimensões forem consideradas. Aqui cabe a distinção
entre um enunciado concreto presente na fala cotidiana e o filme como objeto cultural.
Obviamente não nos é possível reproduzir a situação exata da exibição de um filme de

15

Tal afirmação é extremamente importante para esclarecer que todo o referencial teórico e metodológico
selecionado para este trabalho tem como ponto de partida não apenas a natureza das fontes históricas com as
quais lidamos, mas principalmente a natureza do problema que nos colocamos.
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faroeste em uma sala de cinema, pois seria esta a verdadeira situação de enunciação do filme.
Mas não é aí que reside nossa questão. A dimensão sincrônica de um acontecimento não
colabora para uma análise como a nossa, que tem em vista a diacronia. Sendo-nos possível
problematizar as possíveis leituras do filme a partir da própria aceitação ou rejeição dos
mesmos, o que importa dessa questão é a percepção de que o filme deve ser considerado a
partir da situação dialógica que estabelece com o público e com o contexto no qual foi
produzido e recepcionado. Em outras palavras, é a preocupação em considerar as
representações recepcionadas por sujeitos existentes em situações concretas de enunciação,
socialmente estabelecidas – como afirma Chartier. Não nos enganemos: as representações têm
sua importância maior não porque sejam ideias, mas sim porque se manifestam a partir e no
interior do nível social:
De fato, a forma linguística [...] sempre se apresenta aos locutores no
contexto de enunciação precisas, o que implica sempre um contexto
ideológico preciso. Na realidade, não são palavras o que pronunciamos ou
escutamos, mas verdades ou mentiras, coisas boas ou más, importantes ou
triviais, agradáveis ou desagradáveis, etc. A palavra [assim como o filme]
está sempre carregada de um conteúdo ou de um sentido ideológico ou
vivencial. É assim que compreendemos as palavras e somente reagimos
àquelas que despertam em nós ressonâncias ideológicas ou concernentes à
vida (BAKHTIN; VOLOCHÍNOV, 2010, p. 98-99, grifo dos autores).
Em cada enunciado – da réplica monovocal do cotidiano às grandes e
complexas obras de ciência ou literatura [e do cinema] – abrangemos,
interpretamos, sentimos a intenção discursiva de discurso ou a vontade
discursiva do falante, que determina o todo do enunciado, o seu volume e as
suas fronteiras. (BAKHTIN, 2010, p. 281, grifo do autor)
Qualquer enunciado concreto é um ato social. Por ser também um conjunto
material peculiar – sonoro, pronunciado, visual –, o enunciado ao mesmo
tempo é uma parte da realidade social. Ele organiza a comunicação que é
voltada para uma reação de resposta, ele mesmo reage a algo; ele é
inseparável do acontecimento de comunicação (MEDVIÉDEV, 2012,
p.183)16

Para o Círculo de Bakhtin, a língua não pode ser dissociada de seu conteúdo e o
mesmo não pode ser interpretado sem se considerar as intenções discursivas daqueles que o
produzem. Deste modo, o signo não está dissociado de seu referente. Logo, o filme não pode
ser compreendido somente a partir de sua estrutura, de sua forma, mas também a partir de seu
conteúdo e da vinculação do mesmo aos seus produtores. Está posta, assim, uma primeira

16

Cabe aqui reiterar que no corpo do texto utilizamos a referência a essa obra como possuindo autoria dupla,
Bakhtin e Medviédev. Contudo, como as tradutoras consideram mais prudente considerar a obra como de autoria
exclusiva do segundo, a referência bibliográfica conserva a orientação.
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dimensão dialógica, qual seja, a que considera a interpretação de um enunciado a partir do
diálogo com o contexto concreto do qual parte.
Se essa dimensão é importante para compreender o processo de exibição do filme
(enunciação) – evidenciando as limitações de uma abordagem puramente estruturalista –,
também o é para compreender seu processo de produção. Nesse aspecto, importa retomar a
forma como o pensamento bakhtiniano estabeleceu um debate com o formalismo russo na
interpretação de uma obra literária.
Em O método formal nos estudos literários, Bakhtin e Medviédev empreendem
uma análise do método do formalismo russo e sua pertinência para a análise literária. Como
vimos anteriormente, os formalistas foram os primeiros a buscar sistematizar a ideia do
cinema como linguagem. Assim, as considerações feitas por Bakhtin e Medviédev podem
auxiliar a compreender também o processo de produção de uma obra cinematográfica a partir
do princípio do dialogismo.
Os formalistas russos, em sua aproximação com as vanguardas do início do século
XX – especialmente os futuristas –, procuraram conceber uma teoria literária que se opusesse
à elaborada até então, cuja ênfase recaía, sobretudo sobre o conteúdo de obra literária. De
fato, essa crítica parece pertinente aos autores do Círculo de Bakhtin, ao admitirem que a
crítica literária russa do século XIX e início do século XX limitara a literatura exclusivamente
ao reflexo do horizonte ideológico no qual se inseria, como “simples serviçal e transmissora
de outras ideologias, ignorando por completo a realidade autônoma das obras literárias, sua
independência e especificidade ideológicas” (MEDVIÉDEV, 2012, p. 62). Desse modo, o
formalismo promove um esforço positivo, na medida em que procura evidenciar exatamente o
que é específico do meio literário, aquilo que denominarão literariedade. Bakhtin e
Medviédev endossam esse empreendimento formalista da busca por essa especificidade da
literatura enquanto veículo ideológico, como manifestação discursiva. Sem essa consideração,
a análise perderia o sentido. “Aquilo que sobra dessa extração, isto é, o mais importante em
uma obra literária, sua estrutura artística, foi simplesmente ignorado [pela crítica literária
tradicional], como se se tratasse de mero suporte técnico para outras ideologias”
(MEDVIÉDEV, 2012, p. 63).
Deste modo, os formalistas tiveram seu esforço reconhecido. “Eles souberam dar
grande agudeza e força ao problema da especificação na ciência da literatura que os eleva de
uma forma vantajosa sobre o fundo frouxo do ecletismo e da falta de princípios dos estudos
literários acadêmicos” (MEDVIÉDEV, 2012, p. 82). Contudo, para Bakhtin e Medviédev,
esta especificação da literariedade levou ao isolamento da literatura das demais esferas
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ideológicas, isolada até mesmo do mundo social, retirando da mesma toda historicidade e
especificidade enquanto fenômeno social. Assim, os autores russos entendem que o
formalismo tem o mérito de retirar a ênfase comum até então nas análises literárias que as
viam somente como receptáculo das ideologias e discursos presentes no meio em que é
elaborada, ou seja, eles entendem que a obra não pode ser avaliada apenas nos termos daquilo
que contém, do seu referente, seu conteúdo. No entanto, estabelecem uma visão
diametralmente oposta, privilegiando a forma e a estrutura da obra como a única problemática
digna de consideração e basicamente independente do contexto no qual se inserem. O que
Bakhtin e Medviédev propõem é exatamente a anulação de uma postura dicotômica que
privilegie de um lado a forma (o texto) ou o conteúdo (o contexto). Para eles, uma “poética
sociológica” deveria levar em consideração as múltiplas influências de um sobre o outro.
É Robert Stam (2000, 2011) quem sugere a transposição do pensamento dialógico
bakhtiniano para a análise dos filmes. De fato, todos os parágrafos anteriores podem ser
relidos subsituindo romance por filme, literário por cinematográfico. O filme como
linguagem, como texto, que é lido e interpretado a seu modo, a partir de suas especificidades,
deve ser analisado não apenas a partir de elementos internos e não somente a partir de
elementos externos, mas sim de um diálogo que vá do texto ao contexto e vice-versa. Nesse
ponto é que se entende a ampliação do esforço de Metz: para além da identificação da
estrutura interna da linguagem cinematográfica, deve-se compreendê-la em sua relação com o
meio em que ela se estabelece.
Ainda no que se refere à produção, o pensamento dialógico auxilia na
problematização da autoria no cinema. O culto ao autor e a teoria do autor estão ligados à
reflexão em torno da natureza da obra cinematográfica desde os primórdios. A ideia de
camera-stylo (câmera-caneta) afirmava que o cineasta não era apenas um serviçal de um texto
pré-existente, mas que através de uma visão estética própria imprimiria em sua obra
especificidades particulares. Truffaut e a produção da Nouvelle Vague foram fundamentais
para imprimir a noção de estilo impresso no filme, e que se relacionaria com a personalidade
do diretor. André Bazin teorizou sobre a importância das escolhas do diretor no processo de
produção do filme, muito influenciado pelo existencialismo de Sartre e por uma veia
romântica. O que Stam chama de autorismo é, para ele, um palimpsesto de influências:
Como produto da conjunção entre cinefilia (celluphagie) e uma veia
romântica do existencialismo, o autorismo deve ser visto em parte como uma
resposta a (1) o menosprezo elitista do cinema por intelectuais do campo
literário; (2) o preconceito iconofóbico contra o cinema como “meio visual”;
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(3) o debate em torno à cultura de massa que identificava o cinema como um
agente de alienação política; e (4) o tradicional antiamericanismo da elite
literária francesa. (STAM, 2011, p. 106)

A autoria do cinema atribuída à direção encontra problemas quando pensada no
contexto estadunidense. No chamado studio system, no qual o produtor ditava os rumos do
processo de produção e as liberdades criativas do diretor inexistiam, é difícil visualizar a
teoria do autor na prática17. Stam também afiança que a teoria do autor foi “americanizada”
em um debate que privilegiava uma abordagem valorativa da crítica cinematográfica: as
hierarquias dos níveis de autorismo eram assim estabelecidas a partir de critérios muito
subjetivos que determinavam as qualidades dos filmes. O autorismo passou a ser questionado
também em razão das circunstâncias de produção, minimizando a natureza coletiva do fazer
cinematográfico que exige dezenas ou até mesmo centenas de profissionais.
O advento do estruturalismo e sua abordagem semiótica retirou da análise
cinematográfica o interesse pelo autorismo. De certa forma, isso se reflete na maneira como
assumimos a autoria e o gênero. No momento de caracterização do gênero western, será
necessário conceber aspectos que sejam estruturais, que sejam recorrentes e que, assim,
independem necessariamente da vontade do realizador do filme. No entanto, o foco de nossa
análise não está somente na identificação dessas estruturas e na conservação estável, mas sim
em seu processo de leitura e produção de sentido. Mais que o significado, o cerne é o
enunciado, a enunciação, como apontamos anteriormente. Caminha-se, assim, para a
abordagem pós-estruturalista da autoria, que toma o autor não como “fonte exclusiva de
origem e criação do texto, preferindo vê-lo não como ponto de origem, mas como instância”
(STAM, 2011, p. 145).
De fato, o texto mais emblemático dessa visão é A morte do autor, de Roland
Barthes. Sua acepção de autoria guarda profunda relação com a forma como Bakhtin entende
a produção de um enunciado, de um texto. Já antes do pós-estruturalismo, o Círculo de
Bakhtin encara a produção de enunciados como um texto em uma série de textos:
Todo falante é por si mesmo um respondente em maior ou menor grau:
porque ele não é o primeiro falante, o primeiro a ter violado o eterno silêncio
do universo, e pressupõe não só a existência do sistema da língua que usa
mas também de alguns enunciados antecedentes – dos seus e alheios – com
os quais o seu enunciado entra nessas ou naquelas relações (baseia-se neles,
polemiza com eles, simplesmente os pressupõe já conhecidos do ouvinte).
Cada enunciado é um elo na corrente complexamente organizada de outros
enunciados. (BAKHTIN, 2010, p. 272, grifo nosso)
17

Essa discussão é central para o nosso trabalho, pois a crise do studio system se dá justamente no recorte
temporal que nos propomos analisar.
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Assumamos a indicação para nossa análise. Importa, a partir dela, perceber como
um filme se relaciona com outros produzidos tanto pelo próprio diretor quanto por outros
diretores, identificando como eles lidam com representações anteriores: homenagem, crítica,
paródia etc. A ideia é inserir cada filme no “elo da corrente”, localizá-lo e problematizar
possíveis relações. Contudo, isso não exclui o papel do diretor nesse processo, não o anula,
não o “mata”:
Complexas por sua construção, as obras especializadas dos diferentes
gêneros científicos e artísticos [...] também são, pela própria natureza,
unidades de comunicação discursiva [...] o sujeito do discurso – no caso o
autor de uma obra – aí revela a sua individualidade no estilo, na visão de
mundo, em todos os elementos da ideia de uma obra. Essa marca da
individualidade, jacente na obra, é o que cria princípios interiores específicos
que a separam de outras obras a ela vinculadas no processo de comunicação
discursiva de um dado campo cultural: das obras dos predecessores nas quais
o autor se baseia, de outras obras da mesma corrente, das obras das correntes
hostis combatidas pelo autor, etc. [...] A obra é um elo na cadeia da
comunição discursiva; como a réplica do diálogo, está vinculada a outras
obras – enunciados: com aquelas às quais ela responde, e com aquelas que
lhes respondem [...] (BAKHTIN, 2010, p. 279).

Em nossa acepção, o diretor de um filme não existe como um autor absoluto e
criador único de sua obra, mas se coloca como o agente que ordena as influências no interior
da mesma, que as sistematiza de modo específico e único, por meio de um estilo próprio.
Essas influências advém da relação do filme em si com outros filmes, alusões muitas vezes
camufladas ou subliminares. É por isso que a produção de um filme, assumido como
enunciado, também deve ser encarada como dialógica. Ela envolve uma série de
problemáticas que nos obrigam a considerar não somente os diálogos estabelecidos entre a
obra e outras – sejam do mesmo diretor ou do gênero ao qual se filia – mas a própria produção
do filme como processo dialógico; afinal, o resultado final envolve não somente as escolhas
do diretor, mas do diretor de fotografia, do editor, do figurinista, do som etc.
Assim, é importante a distinção entre “autor-pessoa” – o sujeito em si – e o
“autor-criador” – a função estético-formal engendradora da obra. O autor-criador é uma
posição axiológica, valorativa, pois é através destes valores que a realidade, mais do que
refletida, é refratada na obra. “Para o Círculo de Bakhtin, os processos semióticos – quaisquer
que eles sejam – ao mesmo tempo em que refletem, sempre refratam o mundo. Em outras
palavras, a semiose não é um processo de mera reprodução de um mundo ‘objetivo’, mas de
remissão a um mundo múltipla e heterogeneamente interpretado” (FARACO, 2007, p. 39). O
papel do autor é posicionar e orquestrar no interior de sua obra as várias vozes e línguas que
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emanam do mundo social, que é marcado, assim, por uma heteroglossia. “No ato artístico, há,
então, um complexo jogo de deslocamentos envolvendo as línguas sociais, pelo qual o escritor
[e o diretor] (que é aquele que tem o dom da fala refratada) direciona todas as palavras para
vozes alheias e entrega a construção do todo artístico a uma certa voz” (FARACO, 2007, p.
40). O autor-criador – e, no nosso caso, o produtor ou diretor do filme, dependendo do
momento histórico do qual tratamos – não é assim o único que fala na produção do mesmo,
mas se converte no centro organizador de intersecção de diversas falas. É por isso que um
filme não pode ser abordado monologicamente, mas sim dialogicamente.
Esse constante deslocamento e desconstrução de centros e estruturas rígidas
aproxima muito o pensamento bakhtiniano das ideias pós-estruturalistas. Essa aproximação é
verticalizada por Robert Stam (2011, p. 203):
Lembrando a crítica à obra de Saussure empreendida por Volochínov e
Bakhtin em Marxismo e filosofia da linguagem (1929), embora muito
provavelmente sem o conhecimento daquele texto, a desconstrução investe
contra os conceitos do signo estável, do sujeito unificado e da verdade e
identidade. (Tal como Julia Kristeva já havia percebido ao final da década de
1960, Bakhtin surpreendentemente previu os principais topoi do pósestruturalismo: a negação do sentido unívoco, a infinita espiral da
interpretação, a negação da presença originária no discurso, a identidade
instável do signo, o posicionamento do sujeito pelo discurso, a natureza
insustentável das oposições entre interior e exterior, e a onipresença da
intertextualdade).

É mesmo Julia Kristeva quem propõe um conceito que também estará presente no
texto de nossas análises. Responsável pela popularização da obra de Bakhtin na Europa, a
autora francesa traduziu dialogismo como intertextualidade, o que obriga a uma consideração
dessa ideia (Cf. STAM, 2000, 2008, 2011 e FIORIN, 2006). Para tanto, deve-se procurar
discorrer sobre as diferenças no interior da obra de Bakhtin entre texto, enunciado e discurso
que, ora se equivalem, ora se distinguem. O texto para Bakhtin, em última instância, é um
conjunto coerente de signos. Ele só se torna enunciado quando inserido no contexto de uma
enunciação, numa situação de comunicação como apontamos anteriormente. “O enunciado é
da ordem do sentido; o texto é do domínio da manifestação. O sentido não pode construir-se
senão nas relações dialógicas. Sua manifestação é o texto e este pode ser considerado como
uma entidade em si” (FIORIN, 2006, p. 180). E o discurso? “O discurso deve ser entendido
como uma abstração: uma posição social considerada fora das relações dialógicas, vista como
uma identidade.” (FIORIN, 2006, p. 181, grifo nosso). Não que as relações dialógicas sejam
exteriores ao discurso; antes, o utilizam na conformação de sua intradiscursividade. Assim,
quando há referências de um elemento textual alhures em um texto novo, falamos em
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intertextualidade. A interdiscursividade, por sua vez, só acontece quando além de elementos
textuais, ocorre uma relação entre os enunciados no que se refere à situação dialógica de
enunciação. Ainda que essa discussão seja importante, uma vez que o termo intertextualidade
apareça em alguns momentos do trabalho – sobretudo em citações – resumimos ambos na
acepção do dialogismo de Bakhtin, que tem a vantagem de eliminar confusões e traduzir tanto
o diálogo das formas escpecíficas dos filmes quanto dos discursos neles contidos.
Por fim, há um último aspecto a merecer nossa atenção por meio de um viés
bakhtiniano. Já problematizamos anteriormente o cinema como linguagem e o filme como
texto, a forma como a enunciação desse texto (a exibição do filme) deve ser considerada por
uma perspectiva dialógica e a forma como a produção do texto (do filme) precisa ser avaliada
nos termos do dialogismo que postula o papel do autor, da intertextualidade e da
interdiscursividade dos textos. No interior da nossa perspectiva de análise, além da produção
e da enunciação, o filme precisa ser avaliado dialogicamente em termos de sua recepção;
afinal, para Barthes a morte do autor promove o nascimeto do leitor (Cf. BARTHES, 2004).
Quando falamos do papel do diretor, anteriormente, o consideramos como um
centro orquestrador de vozes e expectativas no interior de uma produção fílmica. Essas
múltiplas vozes emanam de intenções discursivas diferenciadas, de línguas diferentes, o que
Bakhtin denomina heteroglossia. A recepção começa a ser problematizada a partir daí, pois
ainda que inexistente no momento da produção, o diretor produz um enunciado ciente de que
ele será recebido por alguém e, logo, a consideração dessa voz já está aí presente. “Um outro
índice substancial do enunciado é o fato de dirigir-se a alguém, de estar voltado para o
destinatário. Nesse sentido, o enunciado tem autor e necessariamente destinatário. Esse
destinatário tem várias faces, vários perfis, várias dimensões” (BRAIT; MELO, 2007, p. 71,
grifo do original). Assim, é sintomático em nosso caso problematizar o quanto um filme pode
ser produzido a partir de intenções diversas tendo em vista a recepção. Ele teve mais sucesso
junto à crítica, ao público ou a ambos? Com qual destinatário ele se propôs dialogar de forma
mais evidente?
Deve-se também considerar a pluralidade de atitudes perante os discursos
contidos nos enunciados. “O ouvinte, ao perceber e compreender o significado (linguístico)
do discurso, ocupa simultaneamente em relação a ele uma ativa posição responsiva: concorda
ou discorda dele (total ou parcialmente), completa-o, aplica-o, prepara-se para usá-lo, etc.”
(BAKHTIN, 2010, p. 271). O Outro sempre responde ao enunciado, sempre age perante ele,
ainda que seja uma compreensão responsiva silenciosa. “O enunciado é um elo na cadeia da
comunicação discursiva e não pode ser separado dos elos precedentes que o determinam tanto
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de fora quanto de dentro, gerando nele atitudes responsivas diretas e ressonâncias dialógicas”
(BAKHTIN, 2010, p. 300).
É justamente a multiplicidade de vozes presentes na recepção, no conjunto de
espectadores de um filme, que torna essa análise problemática, pois devemos considerar que
essa dimensão heteroglóssica da espectatorialidade nos força a tematizar as possíveis reações
dos mais variados públicos perante um filme. Não há uma consciência única no ato de receber
um filme, e a reação ao mesmo deverá ser avaliada exatamente em relação à voz do sujeito
que o recebe, que pode endossar, glorificar, reproduzir, rejeitar, contestar, desprezar, entre
tantas outras posturas possíveis, aquele enunciado e discurso.
Assim é que elegemos o princípio dialógico como eixo condutor de nossa
metodologia. Não é demais retomar que a perspectiva dialógica se alia também à preocupação
de Chartier em evidenciar de que forma as representações e os contextos sociais que as
elaboram influenciam-se mutuamente, em uma perspectiva dialógica. Ao relermos o autor
francês, encontramos muitas possibilidades de vincular seu pensamento ao de Bakhtin, pois
ele “coloca os termos de uma questão histórica fundamental: a da variabilidade e da
pluralidade de compreensões (ou incompreensões) das representações do mundo social e
natural propostas nas imagens e nos textos [...]” (CHARTIER, 1998, p. 21). Não seria essa
“variabilidade e pluralidade de compreensões” uma referência à heteroglossia da recepção de
um filme, que obriga a considerar esse processo dialogicamente? Ambos não estariam desta
forma rejeitando a interpretação que toma tanto o texto quanto o leitor como entidades
abstratas? Essa rejeição implica necessariamente na consideração das contingências às quais
os produtos culturais e seus receptores estão submetidos:
Quão instatisfatórias são as abordagens que consideram o ato de ler como
uma relação transparente entre o “texto” – apresentado como uma abstração,
reduzido ao seu conteúdo semântico, como se existisse fora dos objetos que
o oferecem à decifração – e o “leitor” – também ele abstrato, como se as
práticas através das quais ele se apropria do texto não fossem histórica e
socialmente variáveis. Os textos não são depositados nos objetos,
manuscritos ou impressos, que o suportam como em receptáculos, e não se
inscrevem no leitor como o fariam em cera mole. Considerar a leitura como
um ato concreto requer que qualquer processo de construção de sentido, logo
de interpretação, seja encarado como estando situado no cruzamento entre,
por um lado, leitores dotados de competências específicas, identificados
pelas suas posições e disposições, caracterizados pela sua prática do ler, e,
por outro lado, textos cujo significado se encontra sempre dependente dos
dispositivos discursivos e formais [...] que são os seus [...] Esta constatação
permite traçar um espaço de trabalho [...] que situa a produção de sentido, a
“aplicação” do texto ao leitor como uma relação móvel, diferenciada,
dependente das variações, simultâneas ou separadas, do próprio texto, da
passagem à impressão que o dá a ler e da modalidade da sua leitura
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(silenciosa ou oral, sacralizada ou laicizada, comunitária ou solitária, pública
ou privada, elementar ou virtuosa, popular ou letrada, etc.) (CHARTIER,
1998, p. 25-26)

Permitimo-nos a longa citação e a reservamos ao final, por supor que neste longo
trecho estão de certa forma apontadas as preocupações das quais nos ocupamos a partir das
ideias do Círculo de Bakhtin. A falsa oposição entre forma e conteúdo e a falsa abstração e
universalidade do texto e de seu leitor são desta maneira eliminadas, quando se enxerga
produção, comunicação e recepção pelo prisma do dialogismo. Como aponta Fiorin:
Com a concepção dialógica da linguagem, a análise histórica de um texto
deixa de ser a descrição da época em que o texto foi produzido e passa a ser
uma fina e sutil análise semântica, que leva em conta confrontos sêmicos,
deslizamentos de sentido, apagamentos de significados, intericompreensões
etc. Em síntese, em Bakhtin, a História não é algo exterior ao discurso, mas é
interior a ele, pois o sentido é histórico. Por isso, para perceber o sentido, é
preciso situar o enunciado no diálogo com outros enunciados e apreender os
confrontos sêmicos que geram os sentidos. Enfim, é preciso captar o
dialogismo que o permeia (FIORIN, 2006, p. 191-192).

É dessa forma que abordamos as representações: seus sentidos não são estáveis e
unívocos, dependem da situação histórica de sua enunciação que precisa considerar os
destinatários que as interpretam. Elas precisam ser pensadas também nos termos de sua
elaboração, destacando-se de seu texto os elementos intertextuais e interdiscursivos em
relação a outros textos. Resta assim, analisar ainda a forma como tais representações
colaboram para a configuração de ações sociais a partir da questão das formas de sua
percepção.

DA ESTETIZAÇÃO DA POLÍTICA À POLITIZAÇÃO DA ARTE: PERCEPÇÃO E
AÇÃO EM WALTER BENJAMIN

Devemos considerar nesta última seção do texto, a questão da visualidade
debatida anteriormente pelas análises de Ulpiano Meneses (2003). Ali, indicamos que o uso
cognitivo da imagem surge com a modernidade renascentista, rompendo com uma relação
puramente afetiva e ideológica. É a partir daí que a catalogação e decodificação simbólica das
imagens se tornam relevantes e passam a ser utilizadas como instrumento de luta política –
como na Revolução Francesa. Isso se relaciona, claramente, com o desenvolvimento técnico
que proporcionou a progressiva possibilidade de reproduzir indefinidamente uma obra. Da
História da Arte, o autor indica o impacto que determinadas obras produzirarm na visualidade,
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na percepção, na forma como os sujeitos históricos as receberam, consumiram e a partir das
mesmas, agiram. Analisar as representações em imagens, como no nosso caso, deve assumir
uma proposta “de incluir a materialidade das representações no horizonte dessas preocupações
e entender as imagens como coisas que participam das relações sociais e, mais que isso, como
práticas materiais” (MENESES, 2003, p. 14, grifo do autor). A imagem visual, dessa forma,
está associada ao poder, a processos de figuração e diferenciação social.
Assim, Meneses sintetiza a partir de diversos campos de pesquisa visual, a
importância da percepção como problema a ser considerado ao se tratar de imagens. Ele
ressalta a percepção como um aspecto do comportamento humano e, por essas características,
estaria sujeita às mesmas influências que moldam outros aspectos do comportamento, às
mesmas dinâmicas de historicidade. Até porque é a forma como representações em imagens
são percebidas que influi na própria construção social, o que retoma a perspectiva dialógica
anteriormente debatida. Assim, coloca-se como problema pensar como se dá a última etapa no
processo de produção, circulação, recepção/percepção e ação.
Uma interpretação muito comum em trabalhos dedicados ao cinema é a que o
transforma em veículo alienador das massas, em mecanismo de dominação política e de
manipulação social. O primeiro ponto dessa discussão centrava-se na hierarquização do
cinema em relação a outras artes. Por esse caminho, negava-se o estatuto de arte ao cinema e,
quando se assumia que este poderia ser assim caracterizado, era considerado uma arte para a
distração e não para a reflexão. A Escola de Frankfurt foi a principal produtora desse tipo de
análise.
Adorno e Horkheimer, os maiores expoentes dessa interpretação, entendiam o
cinema como potencialmente alienador, como distração circense inferior à arte erudita. A
cultura de massa e a indústria cultural eram as responsáveis pela não ocorrência da revolução
proletária, pela acomodação da sociedade, que culminaram tanto no culto à técnica,
encabeçado pelo nazifascismo quanto pelas sociedades liberais que transformaram
espectadores em consumidores. O subtexto elitista está justamente no fato de que a solução
estaria na valorização de uma arte erudita, modernista, vanguardista, de acesso e interpretação
“difícil”, pois somente ela poderia promover uma atitude responsivamente crítica de seus
espectadores. O cinema, deste modo, não conduziria à ação, mas à passividade.
Antes que essas interpretações pudessem ser consolidadas na década de 1950, os
frankfurtianos já haviam dialogado sobre o tema da obra de arte com outro expoente do século
XX, que não chegou a viver tempo suficiente para avaliar o impacto de suas obras: Walter
Benjamin. O filósofo alemão tem importância central para o nosso trabalho, pois é um dos
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primeiros a considerar uma crítica aos efeitos da modernidade, o que se coloca como leitmotiv
principal desta pesquisa. Nesse momento, no entanto, limitemo-nos a compreender de que
forma o autor reflete sobre as relações entre o cinema, a percepção e ação a partir de um de
seus ensaios mais conhecidos: A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica18.
Nele, Walter Benjamin se preocupa em refletir sobre as mudanças nas formas de
arte e nas experiências com as mesmas, na percepção e na visualidade causadas pela
possibilidade de reprodução ténica da arte. Para ele, as mudanças na superestrutura são mais
lentas que as mudanças na infraestrutura, mas, seguindo o viés marxista, compreende que as
mudanças naquela são reflexos das mudanças desta. Logo, não é possível pensar as dinâmicas
de repeção, percepção e interpretação de uma obra de arte sem se considerar os meios pelos
quais elas são elaboradas e colocadas em circulação19.
No que se refere às obras da modernidade (a partir do século XIX na análise do
autor), principalmente partindo-se da fotografia, Benjamin indica uma ruptura no modo como
se dá a relação com a arte, uma vez que ela perde seu caráter único do “aqui e do agora”.
Ainda que a obra de arte tenha sido suscetível de reprodução desde sempre – através das
cópias dos estudantes, da xilogravura, da gravura em metal, da água-forte e da litografia – é
no século XIX que ela encontra o auge das suas possibilidades de reprodução, justamente
através do acelerado desenvolvimento técnico proporcionado pela Revolução Industrial. “No
século XIX a reprodução ténica atingiu tal grau que não só abarcou o conjunto das obras de
arte existentes e transformou profundamente o modo como elas podiam ser percebidas, mas
conquistou para si um lugar entre os processos artísticos” (BENJAMIN, 2012, p. 11). Deste
modo, a reprodutibilidade técnica transformou não apenas a forma como se percebe a arte,
mas converteu-se ela mesma em condição inerente aos processos artísticos.
Essa capacidade de reprodução indica a eliminação da autenticidade da obra de
arte baseada em seu aqui-e-agora, afinal, praticamente não haverá diferenças entre uma
fotografia “original” e uma “cópia”:

18

O texto em questão foi lido em três traduções para o português, feitas cada uma de duas versões do texto. O
mesmo foi primeiramente escrito em 1935, é esta a tradução presente na Coleção Obras Escolhidas da Editora
Brasiliense, com tradução de Sérgio Paulo Rouanet. As outras duas são feitas a partir da versão final do texto
elaborada em 1939, e que veio à lume somente na década de 1960. A primeira é a publicada em Textos
Escolhidos, com diversos tradutores brasileiros. A segunda é uma edição portuguesa traduzida por Marijane
Lisboa e publicada em Benjamin e a obra de arte, que além do ensaio central, contém uma longa explicação de
seu processo de elaboração e recepção, problematizada com correspondências escritas por Benjamin e com dois
outros ensaios que comentam A obra de arte. É esta última que será aqui utilizada nas referências, justamente
por ser a que considera e expõe toda a complexidade do texto em suas múltiplas instâncias, indicando até mesmo
as diferenças entre as duas versões do texto (Cf. SCHOTTKER, 2012)
19
Por isso não importa tanto para Benjamin a questão do status do cinema como arte, mas a aceitação de tal fato
para refletir sobre seu impacto no meio social.
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A técnica da reprodução, assim podemos formular, separa aquilo que foi
reproduzido e o âmbito da tradição. Ao multiplicar a reprodução, ela
substitui a existência única por uma existência serial. E, na medida em que a
reprodução permite que o receptor tenha acesso à obra em qualquer
circunstância, ela a atualiza. Esses dois processos provocam um forte abalo
na tradição, constituindo o reverso da crise atual e da renovação da
humanidade. Eles estão em estreita relação com os movimentos de massa da
nossa época. Seu agente mais poderoso é o cinema. (BENJAMIN, 2012, p.
13, grifo nosso)20.

Interrompemos a citação para assinalar como, logo a seguir, o autor pontua uma
visão em relação ao potencial do cinema como agente (agency, na colocação de Meneses)
social. O cinema seria o mecanismo de intervenção eficiente, que para Benjamin, passa pela
revolução e desconstrução. Diz ele imediatamente após o texto acima:
Seu significado social, também em sua forma mais positiva, não é
compreensível sem o seu lado destrutivo, catártico: a liquidação do valor
tradicional no patrimônio cultural. Esse fenômeno é particularmente
perceptível nos grandes filmes históricos. Ele conquista cada vez mais
terreno. Quando Abel Gance, em 1927, clamava entusiasticamente
“Shakespeare, Rembrandt, Beethoven farão cinema... Todas as lendas, todas
as mitologias e todos os mitos, todos os fundadores de religiões aguardam
por sua ressurreição luminosa e os herois afluem diante dos portões”, ele,
sem saber, nos convidava para uma grande liquidação (BENJAMIN, 2012,
p. 13, grifo nosso).

Não é o western uma mitologia? Não são Billy the Kid, Jesse James, Wild Bill
Hickoc, Pat Garret, Wyatt Earp, General Custer entre outros, mitos e lendas do western,
ressurgindo na tela do cinema a cada nova representação? Não estariam as novas
representações revisionistas nos convidando a uma liquidação geral dessa mitologia, desse
patrimônio cultural nacional estadunidense?
Estas questões de aproximação entre a teoria e o nosso objeto partem exatamente
da ideia de que há uma mudança de percepção: “No decorrer de longos períodos históricos,
modifica-se não só o modo de existência das coletividades humanas, mas também a sua forma
de percepção” (BENJAMIN, 2012, p. 13). E retomemos: essas nova modalidades de
percepção convergem com a possibilidade de reproduzir a obra de arte, rompendo com seu
caráter de unicidade espaço-temporal, o que Benjamin denomina como processo de perda da
aura. Aura é, assim, uma “aparição única de algo distante, por mais próximo que esteja”. O
20

Novamente manifestamos a preocupação de ressaltar, tal qual o fizemos em relação a Mikhail Bakhtin, como
nossas escolhas teóricas não são propriamente nossas, mas elaboradas a partir do objeto e do problema que nos
propusemos. Benjamin e Bakhtin são importantes porque tanto colaboram para refletir sobre a natureza do
cinema e do filme, quanto para pensar sobre modernidade como processo histórico e discurso a ser criticado e
desconstruído.
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que há de novo no que se refere ao declínio da aura é a ação das massas nesse processo, uma
vez que ela deseja cada vez mais a proximidade do objeto e rompe progressivamente a
unicidade do mesmo através da reprodutibilidade técnica.
Para Benjamin, uma relação aurática com a obra de arte, indicava antes uma
situação de culto – afetiva e ideológica, como apontou Ulpiano Meneses. Entretanto, com a
modernidade e a possibilidade de reproduzir a obra de arte, ela deixa de ter um papel ritual
para adquirir uma função política – o uso cognitivo da imagem. “[...] A partir do momento em
que o critério da autenticidade não mais se aplica à produção artística, também a função social
da arte terá sido objeto de uma transformação radical. Em vez de se basear no ritual. Ela terá
agora outra práxis como seu fundamento: a política” (BENJAMIN, 2012, p. 16).
Isso se aplica de forma especial ao cinema, já que, para Benjamin, a
reprodutibilidade técnica é condição fundamental para a produção de um filme. Por ser
extretamente dispendioso quando comparado com outras artes, o cinema obriga e deseja que o
filme seja reproduzido e recepcionado pelo maior número de pessoas possível, para que haja o
retorno financeiro – o que só é viabilizado em uma era na qual se torna possível reproduzir
uma obra de arte maciçamente, para alcançar o máximo de público possível. Dessa forma,
retoma-se a consideração da espectatorialidade para a produção de uma obra, isto é, da
consideração dos destinatários e da expectativa de sua aprovação no momento em que o filme
está sendo produzido. Só se investirá em produções que possibilitem reproduções que
alcancem e sejam recebidas pelo maior número possível de espectadores. Logo, essa
consideração influencia a forma como as representações serão elaboradas no filme, o que traz
às mesmas a dimensão política que desejamos enfatizar. Dimensão esta que constrói (para
desconstruir a partir de 1970) uma imagem de nação através do cinema.
É justamente por possuir uma função política que o cinema não deve tanto ser
considerado a partir de sua função artística. As imagens antes da era da reprodutibilidade
técnica eram dotadas de valor ritual preponderante, o que diminuía a necessidade e a
possibilidade do seu valor de exibição. À medida que o valor de exposição, de exibição,
suplanta o valor de culto, a arte ganha novas funções, fazendo com que sua função estética
conviva com outra função tão importante quanto: a política. “A fotografia e, melhor ainda, o
cinema fornecem os fundamentos mais úteis para o estudo da questão” (BENJAMIN, 2012, p.
17). São eles quem melhor evidenciam a supremacia dos valores de exibição da obra de arte
na era moderna e as implicações políticas dessa questão. Implicações políticas que tocam na
representação.
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A principal mudança na percepção proporcionada pelo cinema, segundo
Benjamin, é de ordem psicanalítica, na medida em que, através da técnica cinematográfica,
passamos a dar muito mais atenção ao lapso, àquilo que por vezes passa despercebido no uso
cotidiano. Escrevendo nos primeiros anos do advento do som no cinema, Benjamin afirma:
O cinema ampliou em toda a sua extensão a percepção do mundo perceptível
e agora também o mundo acústico. Aquilo que o filme apresenta é muito
mais exato e pode ser analisado de pontos de vista muito mais numerosos do
que aqueles que o teatro ou a pintura permitem. Em relação à pintura, a
superioridade do cinema está na descrição incomparavelmente mais precisa
da situação, o que propicia uma análise mais abrangente do conteúdo
exposto no filme. (BENJAMIN, 2012, p. 27)

A técnica cinematográfica permite o estilhaçamento do tempo, a compressão ou
descompressão do espaço. É uma dinamite estilhaçadora e, por isso mesmo, liquidadora. O
cinema auxilia a produzir os escombros nos quais podemos nos aventurar em busca do
inconsciente óptico de nosso cotidiano21.
Desta forma, o cinema deve ser entendido não a partir de uma forma de percepção
racional, meditativa e intelectualiazada. A natureza da percepção cinematográfica não estaria
baseada na atenção, mas sim na distração advinda de uma experiência de choque que o
cinema proporciona. “De fato, a associação de ideias dos que veem as imagens é interrompida
pela sucessão delas. Aí está o efeito de choque22 do cinema, que, como qualquer choque exige
maior esforço de atenção” (BENJAMIN, 2012, p. 30). Atenção essa que nem sempre vem.
Haveria numa perspectiva mais elitista e hierarquizante, uma postura recolhida diante da
verdadeira obra de arte e outra postura distraída diante da exibição de um filme. Na primeira,
à época da experiência aurática, o espectador mergulha na obra. Na segunda, na era da
reprodutibilidade técnica, a obra mergulha no universo das massas:
A recepção pela distração, cada vez mais notável em todas as áreas artísticas
e que constitui um sintoma de profundas mudanças na percepção, tem no
cinema o seu melhor campo experimental. Nos seus efeitos de choque, o
cinema vem ao encontro dessa forma de recepção. A desvalorização do valor
de culto ocorre no cinema não somente porque ele transforma o público em
21

Há desdobramentos desse pensamento para a visão sobre a história em Walter Benjamin, ponto a ser debatido
em nosso último capítulo.
22
Permitimo-nos reproduzir aqui a nota que o autor insere exatamente neste contexto, para tratar da experiência
de choque da modernidade. Essa visão é central para os fins deste trabalho, no que se refere a assumir uma
postura crítica perante este momento histórico. Diz assim a nota: “O cinema é a forma de arte que corresponde
aos grandes perigos existenciais com que se defrontam homens contemporâneos. A necessidade de se submeter a
efeitos de choque é uma adaptação dos indivíduos aos perigos crescentes. O filme corresponde a mudanças
profundas no aparato receptivo, como as mudanças vivenciadas no plano privado por todo o pedestre no meio do
tráfego de uma grande cidade ou, na dimensão histórica, por todos os cidadãos contemporâneas” (BENJAMIN,
2012, p. 39).
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especialista, mas também porque essa postura de especialista não requer
atenção. O público avalia o filme, mas o faz de forma distraída
(BENJAMIN, 2012, p. 32)

Eis então, a principal mudança perpetrada na estética a partir da reprodução
técnica da obra de arte promovida pelo cinema: a distração iconoclasta, que retira a dimensão
de uma arte pela arte, com função meramente estética, para reforçar seu potencial cognitivo e,
portanto, sua função política. A crítica contumaz de caráter profético era à época direcionada
ao nazifascismo que o obrigara a fugir da Alemanha, até que se visse forçado a dar cabo de si
mesmo na fronteira entre a França e a Espanha, durante uma fuga frustrada um ano após a
eclosão da Segunda Guerra Mundial.
Os nazistas não foram os primeiros a fazê-lo: os futuristas já tinham estabelecido
o culto da guerra como uma forma estética. Essa estetização da política foi levada ao extremo
pelo fascismo, que transformara a política em espetáculo, inclusive o espetáculo estetizado da
guerra tão familiar ao nosso tempo. Mas a solução para a estetização da política não estaria na
crítica ao potencial alienador do cinema, como escolhe afirmar a Escola de Frankfurt. À
estetização da política, Benjamin propõe a politização da arte que significaria “desfazer a
alienação do sensório corporal, restaurar a força instintiva dos sentidos corporais humanos
em prol da autopreservação da humanidade, e fazê-lo não evitando as novas tecnologias, mas
perpassando-as” (BUCK-MORSS, 2012, p. 156, grifo da autora). Essa dimensão é
fundamental.
Politizar a arte significaria redimir a estética, colocar a percepção a serviço da
ação e da intervenção social. Buck-Morss afirma que estética vem de Aisthisis, a experiência
sensorial da percepção. Desse modo, a percepção é fruto de uma experiência corpórea,
concreta, material. Assim, “o campo original da estética não é a arte, mas a realidade”
(BUCK-MORSS, 2012, p. 157). É justamente por emanar de uma dimensão sensorial
corpórea que a politização da arte anularia a tendência destrutiva do nazismo, colocando em
seu lugar a autopreservação da humanidade, possível por meio de ações políticas concretas.
O cinema contém assim uma ambivalência própria do pensamento benjaminiano.
Ele causa uma perda irreversível, a da experiência aurática, introduzindo a experiência de
choque típica da modernidade. É essa experiência de choque que promove a distração, o
anestesiamento do sujeito. Mas ela também pode produzir o seu despertar, o irromper de uma
nova consciência, permitindo que a matéria intervenha nas pessoas. Miriam Hansen se dedica
a um dos trechos mais complexos de A obra de arte, no qual Benjamin pensa a ambiguidade
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entre a aparência de realidade das representações do cinema e seu potencial libertário. Diz a
autora:
O que Benjamin quer dizer com “a aparência de realidade, livre de qualquer
equipamento”? Alguém poderia perguntar, meio bruscamente: em que ela
difere do efeito de realidade, do mascaramento da técnica e da produção que
os teóricos do cinema da década de 1970 viriam a destacar como a base
ideológica do clássico cinema hollywoodiano? Antes de mais nada, a
realidade transmitida pelo aparato cinematográfico não é mais nem menos
fantasmagóricas do que os fenômenos “naturais” do mundo das mercadorias
que ele reproduz interminavelmente, e Benjamin sabia muito bem que o
objetivo primordial da prática do cinema capitalista era perpetuar essa cadeia
mítica de espelhos. Por isso, para ter uma função cognitiva crítica, o cinema
teria de romper essa cadeia e assumir a tarefa de toda arte politizada, nos
termos em que Buck-Morss parafraseou o argumento de A obra de arte:
“Não duplicar a ilusão do real, mas interpretar a própria realidade como uma
ilusão” (HANSEN, 2012, p. 228)

Politizar a arte seria, assim, uma forma de “interpretar a realidade como ilusão”, o
que implica em um processo de desnaturalização tanto dos discursos identificados no cinema
quanto das hierarquias sociais estabelecidas a partir do mesmo. Em razão disso, essa
politização significaria a contestação do uso político do cinema, para a legitimação de um
discurso que engendra práticas exploratórias e destrutivas. Concluída a reflexão em torno da
percepção e ação possíveis a partir do cinema, exporemos a seguir as hipóteses de nossa
pesquisa e a possível estrutura do trabalho.

A TESE

Cabe aqui retomar o problema que nos impulsionou: em que medida as novas
representações do western, após 1970, são indícios de uma reformulação da tese da fronteira
turneriana e, por consequência, uma revisão da ideia de nação para os Estados Unidos? Deste
problema inicial desdobramos outra proposição mais abrangente: pressupondo a nação como
um produto da modernidade, de que forma esse novo cinema demonstraria, no limite, uma
crítica ao próprio projeto moderno ocidental que se irradia da Europa para o resto do mundo e
do qual os Estados Unidos se colocam como herdeiros diretos? Após as breves análises do
pensamento do Círculo de Bakhtin e de Walter Benjamin podemos tentar respondê-las e
indicar de que forma o trabalho se propõe a corroborá-las.
A hipótese principal com a qual trabalhamos é a de que, a partir do final da década
de 1960, mudanças profundas na sociedade estadunidense colaboraram para alterações
significativas no processo de elaboração das representações fílmicas do faroeste.
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Dialogicamente, essas representações adquiriram maior visibilidade, na medida em que a
sociedade daquele país passou a dar voz a grupos sociais que não concordavam com as
representações tradicionais da narrativa da fronteira e da própria história dos Estados Unidos,
que não os contemplava; seguindo o princípio, quanto mais as novas representações serviram
de motor para o fortalecimento desses grupos no cenário político e intelectual estadunidense.
A princípio, a hipótese girava em torno de uma possível crise de identidade nos
Estados Unidos. Contudo, percebeu-se que o que está em jogo não é a identidade, pois o
“americano médio” continua a se enxergar como herdeiro dos WASP’s, que deram origem ao
território. O que se colocou de forma diferenciada foi a forma como os fragmentos não
assimilados pelo discurso homogeneizador de nação passaram a tomar a frente nas
representações, demonstrando a falácia dessa “realidade” chamada nação.
Quanto ao segundo problema, reconhecemos que o processo de “imaginação” da
nação é produto da modernidade. Ambas são assumidas assim, como processo histórico e
discurso. Logo, uma crítica ao discurso da nação emanava de uma crítica ao processo
histórico de construção dessa nação, o que possibilitou o western revisionista. Sendo a nação
uma invenção moderna, poderíamos entender essa crítica como direcionada de modo mais
abrangente ao processo histórico de elaboração da modernidade e como revisão do seu
discurso, demonstrando o quão falacioso é o discurso do progresso, da civilização e da
homogeneidade.
Assim é que, no primeiro capítulo, procuraremos demonstrar de que forma o
western se estabelece como uma representação cinematográfica a partir de discursos centrais
para a nação estadunidense, como o Destino Manifesto e o agrarianismo jeffersoniano.
Central, no entanto, é o debate em torno da fronthier thesis turneriana, apresentada aqui como
a manifestação concreta do mito do progresso nos Estados Unidos, que são assumidos em
razão disso, como os herdeiros do projeto histórico ocidental e seus mitos continentes. A
problematização também pensa a importância do trabalho de Turner para a narrativa
historiográfia da nação através da Western History.
Em seguida, no segundo capítulo, a partir de algumas obras do período anterior a
1960, intentaremos identificar as representações típicas de um western tradicional bem como
sua estrutura. Ainda ali, será importante perceber como essas representações colaboraram para
a construção de uma imagem da nação imperial dos Estados Unidos, o que permite
caracterizar o western como imagem eurocêntrica.
No terceiro capítulo, nos dedicaremos à análise efetiva das fontes que integram o
Novo Western, procurando compreender os processos históricos que guardam relação com as

INTRODUÇÃO

47

mudanças identificadas nas mesmas, na mesma medida em que também procuraremos
identificar como essas representações proporcionam ações políticas historicamente situadas.
Esse processo de emergência será abordado tendo como foco os movimentos sociais da
década de 1960 com ênfase sobre a contracultura e seu impacto sobre a geração de diretores
da Nova Hollywood, em diálogo com a crise da Western History estadunidense.
No quarto e último capítulo, indicaremos, a partir das fontes, de que forma
acreditamos ser o Novo Western uma evidência de que a ideia de nação está em crise,
entendendo-a como fantasmagoria, como ilusão, como produto de uma modernidade que
também necessita, em última instância, ser repensada e questionada em seus pressupostos.
São “westerns pós-modernos” como diria Boscov (2008), e por isso podem indicar a crise de
valores que alicerçam as ideias de nação e modernidade nos Estados Unidos. Essa análise será
feita tanto pelo prisma bakhtiniando, tomando a nação e a modernidade como discursos
homofônicos, quanto pelo prisma benjaminiano, denunciando a perda da experiência
autêntica, a experiência de choque e as fantasmagorias modernas que devem ser superadas
pela imagem dialética. Nesse processo, os westerns recentes não são vistos como pósmodernos, mas como transmodernos, exigindo-nos a defesa de uma transmodernidade tanto
como discurso como quanto projeto e processo histórico.
Quanto ao mais, duas considerações ainda precisam ser feitas. A primeira é a de
que há longas citações e referências nos textos. A escolha parte de uma perspectiva
bakhtiniana que permite aos autores e fontes “falarem” por si próprios, ainda que
mediatizados pela nossa “audição”. Não se trata de retomar o dogma de que as “fontes falam
por si mesmas”, mas sim a preocupação em interferir ao mínimo em alguns momentos para
que quem nos lê também tenha condições de dialogar com os trechos que consideramos
fundamentais. Em segundo lugar, como enunciado complexo, este trabalho naturalmente é
pautado por um “endereçamento” claro, ou seja, foi escrito considerando-se as expectativas de
quem o lerá inicialmente. Se para além desses primeiros receptores, ele puder se configurar
em apenas mais um elo em uma longa cadeia de enunciados, quer seja para endosso ou
rejeição de nossa tese, teríamos cumprido aquilo que almejamos com a nossa escrita.

PARTE I
ERA UMA VEZ O OESTE:
A CONSTRUÇÃO DO MITO DO WESTERN

CAPÍTULO I
“NÃO VÊS QUE É UM NOVO IMPÉRIO?”
o gênero western, a nação e a modernidade

The stars, the stars, oh how bright they'll shine
On a world the Lord himself designed
The stars, the stars, oh how bright they'll shine
On the home we will build in the meadow
Come, come, there's a wondrous land
For the hopeful heart and the willing hand
Come, come, there's a wondrous land
Where I'll build you a home in the meadow

A representação sobre o emblemático processo de ocupação do Oeste
estadunidense, que se intensificou a partir do século XIX, encontra no cinema um veículo de
expressão privilegiado. Ainda que não nos interesse como cerne da reflexão o decurso
histórico de ocupação dessa região, consideramos válida uma síntese, procurando destacar o
aspecto descontínuo desse processo, mesmo sendo esta uma leitura menos tradicional dessa
expansão. Acreditamos ser necessário apresentar esse substrato, uma concretude no tempo,
para que o fato representado e a representação do fato se tornem mais coerentes. Sob essa
perspectiva, essa síntese nos permitirá uma análise mais acurada das fontes fílmicas,
ensejando informações relevantes para o estabelecimento de um diálogo profícuo.
Após a breve exposição pretendemos evidenciar apontamentos sobre as primeiras
obras definidoras do gênero de faroeste no cinema, refletindo acerca da questão do gênero
cinematográfico em si. Nesta investigação inicial das fontes imagina-se ser possível assinalar
a tenaz ligação entre o mito do Oeste e a tese da fronteira de Frederick Jackson Turner,
problematizando a narrativa da construção da nação dos Estados Unidos. Esta reflexão
viabiliza outra que verse sobre o processo de construção de nações examinado pela
historiografia, o que será feito em seguida, para, por fim, se privilegiar de que forma
entendemos que o projeto de nação dos Estados Unidos apresenta-se como uma continuidade
ao projeto de modernidade europeu na América.
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1.1 – O Oeste histórico, a democracia jeffersoniana e o Destino Manifesto

Uma questão consensual sobre o filme de faroeste é a de que o gênero lida com
mitos. Este pressuposto, no qual se apoia este trabalho, reitera que o mito, ainda que não seja
propriamente história, aproxima-se da mesma, interpretando-a e por vezes, remodelando-a.
Entretanto, a história permanece como referência e, por isso, julga-se necessário conhecê-la,
ainda que abreviadamente.
Às Treze Colônias anglo-saxônicas iniciais, fundadas na costa leste, ao longo do
Oceano Atlântico e estreitamente vinculadas ao continente mãe, que se localizava a leste,
estar de costas para o Oeste era algo natural. Expressivos obstáculos naturais configuravam
limites entre o empreendimento colonizador que se iniciava e todo um desconhecido universo
que se estendia para além das muitas paisagens que inicialmente se mostravam. Há de se
assinalar ainda que a imensa extensão territorial a Oeste era possessão de outras nações
europeias, como Espanha e França. A primeira fronteira – como atestará o formulador da tese
da fronteira, Frederick Turner – foi representada pelas “Fall lines”, formações
geomorfológicas naturais que estabelecem uma falha geológica entre o litoral composto por
terreno sedimentar e um planalto mais elevado constituído de rochas cristalinas. Essa
composição tornou os rios de difícil navegação e a penetração no continente adquiriu de
imediato, aspectos de empresa desafiadora.
Seguindo-as, os montes Apalaches configuravam-se como a fronteira natural. A
oeste das mesmas estendia-se um território dominado por indígenas e desbravado nos
primeiros séculos de colonização apenas por aventureiros caçadores de peles, de maioria
francesa, penetrando tanto pelo norte quanto pelo Rio Mississipi a partir de sua foz no Golfo
do México. A presença do ainda forte Império Espanhol também figurava como um obstáculo
ao avanço de qualquer população das Treze Colônias originais no Século XVII, nesses
territórios.
Entretanto, no final do século XVIII, a independência dos Estados Unidos: “dera
aos norte-americanos o senso de orgulho nacional e otimismo sobre seu futuro de experimento
em liberdade” (SELLERS, MAY, MCMILLEN, 1990, p. 79). Esse sentimento seria o
responsável por, já no momento da Confederação – quando um governo centralizado ainda
não se estabelecera –, inculcar no imaginário local uma “realização magnífica: a criação de
um grande domínio nacional a oeste dos montes Apalaches e a formulação de um sistema de
vendas de terra e governo territorial, graças aos quais o Oeste e outros Oestes posteriores se
transformaram em um ‘império de liberdade’, em expansão espetacular” (SELLERS, MAY,
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MCMILLEN, 1990., p. 83, grifo meu). O Oeste era, efetivamente, múltiplo; a fronteira se
tornaria várias fronteiras: descontínuas, intermitentes e heterogêneas. Os primeiros novos
estados a surgirem se localizavam próximos às próprias colônias recém-independentes, como
o Vermont, no nordeste do país, entre Nova York e New Hampshire. O mesmo foi
reconhecido como um estado unido em 1791. Para os territórios cedidos pela Inglaterra em
1783, com a independência, (já a Oeste dos Apalaches), populações desceram a partir da
Pensilvânia, ou ultrapassaram as fronteiras da Virgínia para ocupar as regiões que se
tornariam os estados de Ohio, Tennesse e Kentucky. Os estados originais passaram, assim, a
disputar o direito de exploração da região transapalachiana, mesmo antes de a guerra pela
independência acabar – o que evidencia a frágil unidade que motivara a luta pela autonomia,
advinda muito mais de um sentimento antibritânico que de um sentimento de unidade comum.
Como tentativa de solução, a Confederação reivindicou o território entre os Apalaches e o
Mississipi, limite da Luisiana francesa, tornando-o assim propriedade comum. Foi nesse
contexto que se estabeleceu um modelo de ocupação das “terras livres” que se repetiria com
poucas alterações por quase um século, até que todas tivessem sido colonizadas, eivado por
uma idealização da vida rural sóbria no trato com a terra.
As áreas seriam gradualmente colonizadas com o acre vendido a preços módicos.
Enquanto a população dessas regiões não alcançasse 60.000 pessoas, seriam considerados
como territórios, onde liberdades civis e religiosas eram garantidas, com educação pública
gratuita e a escravidão proibida. Quando a população dos territórios desse primeiro Oeste
chegasse a 60.000 habitantes eles poderiam ser incorporados à União em condições de
igualdade com os estados originários.
Após a promulgação da Constituição – suficientemente aberta para resolver as
tensões iniciais entre união e separação dos Estados –, a última década do Século XVIII,
marcada pelos governos de George Washington e John Adams, foi perpassada pelas tentativas
de estabelecimento de novos territórios, principalmente na Flórida, pertencente a uma
Espanha cada vez mais ameaçada pelo avanço francês na Europa. A tensão entre o
federalismo unionista dos pais da Revolução e o antifederalismo provinciano levou ao poder,
no ano de 1800, Thomas Jefferson, defensor dos direitos dos estados e da frugalidade rural
como característica principal da nova nação.
Essa defesa cunhou aquilo que se costuma determinar como o “mito jeffersoniano
da democracia agrária” – e é importante que nos detenhamos nesse ponto uma vez que a
análise das estruturas do western remonta de algum modo à busca pelas camadas de
significado que se acumulam sob as imagens cinematográficas. Segundo Renck (2002), um
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dos mitos que alicerça o desenvolvimento dos Estados Unidos é a tradição do yeoman: “O
termo yeoman se referia a homens honestos e simples na Inglaterra e o termo era usado
comumente na América colonial. O ‘mito agrário’ refere-se a uma nação de pequenos
fazendeiros que trabalhavam para produzir abundância ao invés de ganhar dinheiro”23
(RENCK, 2002, p. 1). Segundo a mesma autora, a tradição rural dos presidentes
estadunidenses foi inaugurada por Washington considerado “grande proprietário de terras e
experimentador agrícola progressista” – mesmo que reconhecidamente mais aristocrático que
a decantada frugalidade jeffersoniana; a partir dessa tradição, todos os presidentes entre 1790
e 1877 foram de origem rural. O propósito da autora neste artigo é analisar justamente o modo
pelo qual os presidenciáveis utilizaram-se da imagem do yeoman como instrumento de
campanha: “O apelo do yeoman resistente como um símbolo de honestidade, integridade,
democracia e estadismo está profundamente enraizado na América” (RENCK, 2002, p. 2).
São homens modestos que construirão a nação, e cada cidadão desse experimento inédito
chamado Estados Unidos podia se colocar neste papel. Esse apelo foi plenamente sintetizado
pelo próprio Jefferson:

Os que trabalham na terra são o povo escolhido de Deus, se em algum
momento ele teve um povo escolhido, em cujos seios ele fez o seu depósito
particular para a virtude substancial e genuína. Eles são o foco em que ele
mantém vivo aquele fogo sagrado, que de outra forma poderia escapar da
face da terra. Uma corrupção moral na massa de cultivadores é um fenômeno
que nenhuma era ou nação forneceu exemplo. (JACKSON apud MALONE,
1993, p. 5). 24

Isto posto, o que se planteia por meio do agrarianismo jeffersoniano é a crença de
que o destino da nação estaria profundamente ligado ao progressivo estabelecimento de uma
comunidade agrícola de indivíduos autossuficientes estabelecidos a partir de uma visão
romântica da família e de seus valores – a massa de cultivadores seria incorruptível nessa
perspectiva. Essa concepção seria um contraponto a um modelo de sociedade no qual a terra
seria usada fundamentalmente com interesses mercantis e corporativos. O agrarianismo
jeffersoniano era mais do que uma proposição econômica. Muitos dos escritos de Jefferson
“mostram que sua devoção ao agrarianismo vai além de paixão pessoal e dever para os outros.
23

Texto original: “The term yeoman refered to plain honest men in England and the term was used commonly in
colonial America. The ‘agrarian myth’ refers to a nation of yeoman farmers who worked to produce abundance
rather than to make money”.
24
Texto original: “Those who labour in the earth are the chosen people of God, if ever he had a chosen people,
whose breasts he has made his peculiar deposit for substantial and genuine virtue. It is the focus in which he
keeps alive that sacred fire, which otherwise might escape from the face of the earth. Corruption of morals in the
mass of cultivators is a phaenomenon of which no age nor nation has furnished an example.”
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25

(HOLOWCHACK, 2010, p. 2). Mais que o fundamento pecuniário, a terra deveria ser usada
para o estabelecimento de uma democracia baseada na iniciativa de indivíduos moralmente
estruturados, voltados para a sobrevivência e a prosperidade – o que se encontra plenamente
plasmado na imagem dos colonos representados no western.
Essa valorização do “homem que trabalha a terra” não foi engendrada nos Estados
Unidos. Renck (2002) se reporta aos gregos e romanos que em seu tempo acentuavam o valor
da lide com a terra. Todavia a influência mais direta sobre Jefferson é provavelmente a dos
fisiocratas franceses, aliada ao individualismo liberal de Adam Smith. Nesse passo, a defesa
do “Governo da Natureza” ganha contornos muito particulares na construção da nação
estadunidense e da ocupação de seu território, na medida em que a natureza selvagem (the
wilderness

26

) conquistou um lugar singular nesse transcurso, assaz diferente daquele que o

mundo natural representou para as nações europeias. Resquício do primeiro Partido
Republicano (oposição ao Partido Federalista), a mentalidade jeffersoniana perdurará
efetivamente até 1824 e para além desta data, influenciando a expansão sobre novas áreas.
Graças a Jefferson, e a despeito do crescimento de culturas agrícolas com elevado valor de
exportação ao longo do século XIX, “o país, como um todo, permanecia fiel à sua visão de
utopia simples, satisfeita consigo mesma, democrática, dominada por lavradores
autossuficientes e, por conseguinte, independentes e virtuosos” (SELLERS, MAY,
MCMILLEN, 1990, p. 104). Esse ideal que vincula a democracia peculiar dos Estados Unidos
ao ruralismo é decisivo para a construção da identidade dessa nação a partir da expressiva
vinculação com a terra, ainda que um choque entre essa mentalidade mais rural e provinciana
com outra mais comercial e cosmopolita aflore, subjacente à ideia de nação. Essa é uma
tensão aparente na interpretação das mudanças operadas nas representações do mito do Oeste
no cinema ao longo do Século XX, como se buscará esclarecer no instante em que se efetivar
uma análise estruturalista do western.
A mentalidade jeffersoniana é, pois, crucial para o processo histórico de ocupação
do Oeste. Tendo em vista o desejo de expansão de sua utopia agrária, é Jefferson quem
patrocina a expedição de Meriwether Lewis e William Clark, entre 1804 e 1806, que subindo
o Rio Missouri cruza as Montanhas Rochosas até o Oregon – a primeira grande expedição
exploratória trans-Mississippi feita por estadunidenses. A jornada aconteceu pelo vasto
25

Texto original: “show that his devotion to agrarianism goes beyond personal passion and duty to others.
Agrarianism leads toward inculcation of virtue in the citizens of a state”.
26
Retomaremos o tema central da wilderness em busca de uma compreensão mais acurada do vocábulo ao longo
de todo o trabalho.
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território da Luisiana, adquirido no ano anterior à França, quando Napoleão desistiu de suas
pretensões de compor um grande império colonial francês na América devido às oposições e
conflitos do continente europeu. O novo território além do Mississipi se colocava assim como
uma imensa fonte de possibilidades. O projeto democrático-rural jeffersoniano culminou com
a construção de uma estrada nacional, integrando os novos estados à União, também
respaldado no domínio das águas continentais, o que colaborou para a consolidação da
ocupação da região e para a unidade nacional:

Os Estados Unidos ganhavam um território de ricas planícies que, oitenta
anos depois, se tonaria um dos celeiros do mundo. Obteve o controle de todo
o sistema hidrográfico central do continente. Pela primeira vez, os
americanos podiam dizer como o fez Lincoln à época da Guerra Civil, que o
“Pai das Águas” corria sem problemas para o mar. Quatro anos depois, a
introdução bem sucedida de um barco a vapor no Hudson, através de Robert
Fulton, resolveu o problema de utilizar essas águas internas barata e
facilmente. Logo barcos resfolegantes enchem todos os cursos d’água do
oeste, conduzindo migrantes para a colonização da terra e trazendo peles,
grãos, carne seca e centenas de outros produtos para os mercados. (NEVINS;
COMMAGER, 1986, p. 164).

A aquisição da Luisiana também consistiu em um importante momento na história
estadunidense no que diz respeito à minimização das diferenças regionais que permaneciam
após a independência. Tal processo se configura quando Jefferson se envolve diretamente
com as tensões entre França e Inglaterra durante a “era napoleônica”, culminando na Guerra
de 1812. O conflito é considerado por muitos como um dos episódios menos gloriosos da
história dos Estados Unidos, tendo em vista as oposições internas que reforçavam as divisões,
a precariedade do exército estadunidense frente ao exército inglês e o pouco êxito advindo dos
campos de batalha – com exceção do sucesso pontual de Andrew Jackson, futuro presidente,
com grande influência sobre a ocupação do Oeste, alçado ao posto de herói nacional:

Mas, apesar de seu desenvolvimento inglório, a guerra contribuiu
significativamente para o desenvolvimento da república. Começando e
continuando entre descontentamento e polêmica, contudo fortaleceu os
sentimentos de unidade nacional e patriotismo. Quanto a isso, vários motivos
podem ser especificados. As parcas vitórias [...] deram aos americanos um
novo motivo de orgulho e autoconfiança. Repeliram o sentimento de
inferioridade que a “política de submissão” de Jefferson criara. Em segundo
lugar, o fato de homens de diferentes lugares lutarem novamente lado a lado
e o de um virginiano, Winfield Scott, ter sido o mais capaz comandante de
tropas nortistas alimentaram o sentimento de unidade nacional. As tropas do
oeste venceram algumas batalhas e não foram esquecidas, demonstrando
menos dependência de seus Estados e mais lealdade à nação que muita gente
dos treze Estados originais. Daí em diante o Oeste contou muito mais para a
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vida americana, e foi sempre nacionalista. (NEVINS; COMMARGER,
1986, p. 171, grifo meu).

É interessante sublinhar que neste trecho específico o termo “Oeste” ganha uma
inicial maiúscula, enquanto até este momento os autores sempre utilizam a letra minúscula. É
a partir daí, como destacado, que o Oeste se transforma em uma entidade geográfica
específica e cada vez mais relevante para aquela nação.
Após este envolvimento no conflito franco-inglês do início do Século XIX, os
Estados Unidos saíram dos embates sem maiores consequências e a partir de 1812
experimentaram um período de significativa expansão econômica. Seguindo-se à derrota
francesa e mediante tratados com a Inglaterra, os norte-americanos decidiram-se pela
ocupação conjunta (anglo-americana) da região do Oregon, no extremo Noroeste, a partir de
1817, até que uma das duas nações optasse por uma disposição em contrário. Foi nesse
período também, durante o primeiro governo de James Monroe, em seguida a algumas
investidas contra indígenas no interior do território espanhol, que o governo propôs a uma
Espanha fragilizada, a compra da Flórida, o que foi aceito sem oposição de vulto. Em trinta
anos o território original cedido às Trezes Colônias praticamente duplicara.
Tal expansão territorial insuflara as visões de grandeza nos ânimos nacionais e
ainda que esquecida por uma geração até quase o final do século, a declaração presidencial
que veio a ser reconhecida como a Doutrina Monroe foi enunciada no último discurso do
presidente em 1823. Mesmo sem uma motivação claramente imperialista naquele contexto, a
reputada convicção sintetizada no lema “a América para os americanos” demonstrava a
autoconfiança e o nacionalismo estadunidense. Mais que isso, assentou as bases da construção
dessa nação numa explícita oposição ao continente europeu: “A doutrina [...] deixou bem
clara a opinião norte-americana sobre as relações entre o Velho e o Novo Mundo e manifestou
a reivindicação de dominação no Hemisfério Ocidental” (SELLERS, MAY, MCMILLEN,
1990, p. 113). Essa oposição é fundamental para a compreensão do imaginário sobre o Oeste
como o local em que a nova nação se renovaria perenemente, em um renascimento sempre
contrário ao “velho” continente.
Nas duas décadas seguintes (1820-1840) os Estados Unidos experimentaram forte
crescimento econômico, mesmo alternado com crises. Tal desenvolvimento conduzirá ao
crescimento demográfico e ao surgimento de novos estados no antigo Noroeste (atual MeioOeste). A população do outro lado dos Apalaches quadruplicou nas décadas entre 1810 e
1830, com a criação de cinco novos estados, indicando a inovadora natureza da nação em
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expansão: “O migrante típico do Oeste não era um Daniel Boone27 amante da solidão, mas
uma pessoa dotada de iniciativa, resolvida a melhorar de sorte através de investimentos
hábeis, trabalho duro e exploração de um mercado em ascensão” (SELLERS, MAY,
MCMILLEN, 1990, p. 118). Com o crescimento de uma agricultura comercial, o surgimento
da industrialização e o desenvolvimento dos transportes e da comunicação, o Oeste passava a
representar, assim, uma oportunidade contínua e crescente de desenvolvimento para o país,
afastando-se em igual medida do agrarianismo de Jefferson. Mesmo sem uma clareza quanto
ao espírito liberal, ou seja, clamando pela ação do Estado na promoção do desenvolvimento e
da garantia das liberdades individuais, é nesse momento que surgem as bases do sistema
bancário e das sociedades anônimas, que impulsionariam o desenvolvimento do país.
Até a década de 1840, importa destacar em relação ao Oeste as ações do já
mencionado

presidente

Andrew

Jackson

(1828-1836),

responsável

por

aumentar

consideravelmente o poder executivo ao passo em que retomava alguns princípios da
mentalidade rural jeffersoniana. Foi no governo de Jackson que os primeiros acordos
indígenas foram selados e membros das “Cinco Nações Civilizadas” (cherokee, choctaw,
chikasaw, creek e seminoles) tiveram negados pareceres anteriormente favoráveis a eles para
a conservação de seus territórios. Nesse novo cenário, a Lei de Remoção dos Índios de 1830
obrigou-os ao deslocamento para as áreas além do Mississipi, ainda não ocupadas pelos
colonos, ao custo de milhares de mortos – a deplorável “Trilha das Lágrimas”.
A própria figura de Jackson se mostrava, àquela altura, como o resultado positivo
da ação da experiência de fronteira sobre o homem estadunidense. De ordem romântica, a
visão que se atribuía a Jackson era a do “agricultor semialfabetizado que levava a vida
simples e perto da natureza [...] considerado como superior em virtude e sabedoria ao morador
da cidade, cujos impulsos ‘naturais’ haviam sido sufocados pelos artificialismos da educação
e da cultura” (SELLERS, MAY, MCMILLEN, 1990, p. 152). Essa vida supercivilizada devia
ser abandonada por sua relação com o passado europeu aristocrático, dinástico, antigo.
Delineava-se assim, ainda na década de 1820, o significado que o Oeste e a fronteira teriam
para os Estados Unidos, como fonte de renovação.
Após novo ciclo econômico com altas e baixas variações, a década de 1840
robusteceu, de acordo com Sellers (1990), um espírito de livre mercado e uma geração
empreendedora, ainda que não industrializada – mas nem por isso menos “moderna”. Ao

27

Daniel Boone permanece até hoje como um arquétipo do pioneiro estadunidense, tendo sido um dos primeiros
homens a implantar um assentamento a oeste do Apalache ainda durante o período colonial, no que viria a ser o
atual estado do Kentucky.

CAPÍTULO I – “NÃO VÊS QUE É UM NOVO IMPÉRIO?”

57

longo das décadas de 1830 e 1840, massas de colonos se deslocaram para além da fronteira
demarcada, ocupando territórios indígenas e mexicanos, o que “inspirou os políticos e os
propagandistas na exigência da anexação dessas áreas que os emigrantes estavam ocupando”
(DIVINE et. al, 1992, p. 286):
Enquanto norte-americanos descobriam o remoto Oeste, pressupostos
românticos intensificavam-lhes a fé sobre a superioridade e destino glorioso
de suas instituições livres. Rapidamente, desenvolveu-lhes a ideia de que era
o “manifesto destino” dessas instituições espalhar-se por todos os vastos,
escassamente povoados e mal defendidos territórios situados entre o vale do
Mississipi e o oceano Pacífico (SELLERS, MAY, MCMILLEN, 1990,
p.166)

A expansão em direção ao Oeste era assim a efetivação do “Destino Manifesto”.
Baseados nessa ideologia, os estadunidenses – sobretudo os presidentes expansionistas Tyler
e Polk – anexaram o Texas independente em 1845 e promoveram a Guerra Mexicana, cujo
saldo lhes trouxe o Novo México e a Califórnia (1848), muito visada por seus portos no
Pacífico. Além disso, a ocupação definitiva do Oregon foi reconhecida pela Inglaterra em
1846. Relevante é assinalar que essa doutrina é estabelecida mais uma vez como uma forma
de acentuar a singularidade histórica na nação estadunidense e seu suposto diferencial em
relação às nações europeias. Esse antagonismo em relação ao velho continente é central para a
compreensão do mito do Oeste. A questão se explicitou quando John L. O’Sullivan acusou as
nações europeias de tentarem intervir na anexação do Texas, visando atrasar o
desenvolvimento do destino dos Estados Unidos:
Além de cunhar a frase Destino Manifesto, O’Sullivan salientou as três
principais ideias em que ela se baseava. Primeiro, a de que Deus estava do
lado do expansionismo americano. A segunda, implícita na frase
desenvolvimento livre, significava que espalhar o regime americano era
prolongar as instituições democráticas. E a terceira era que o crescimento da
população exigia uma saída que a aquisição de territórios iria proporcionar.
Por trás desta noção estava o receio de que os números cada vez maiores da
população iriam conduzir a uma diminuição de oportunidades e a uma série
de divisões em classes sócio-econômicas do tipo europeu, caso não
continuassem a ser oferecidas aos inquietos e aos ambiciosos, novas terras
para povoar e explorar. (DIVINE et. al, 1992, p. 289, grifo do autor)

Sob o pretexto da necessidade vital de novas terras, a unidade territorial
interoceânica dos Estados Unidos já estava concluída em 1850, sem que, contudo, isso
representasse um povoamento contínuo da vasta região entre o Mississipi e as Montanhas
Rochosas. Um vazio se colocava literalmente no meio da grande nação. Esse foi de fato o
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“último Oeste”, assumido como diferente em relação a qualquer outra das regiões da fronteira
anterior, uma vez que na ocasião da ocupação deste vasto território a região leste podia ser
considerada uma sociedade industrializada e também pelo fato de que sua natureza se
mostraria mais inóspita que qualquer outro Oeste anterior – mesmo que o bucolismo das
representações do faroeste distancie-se disso. A extensão total só seria efetivamente ocupada
após a Guerra de Secessão e a abolição da escravatura. Sellers chama a atenção para o
cenário: “Em 1860 nada crescia ali, com exceção da curta relva nativa, e à parte soldados que
protegiam as trilhas de caravana, estacionados em uns poucos fortes, elas permaneciam de
posse de seus antigos habitantes.” (SELLERS, MAY, MCMILLEN, 1990, p. 224). Não
pensemos que os escritores estão a se referir aos indígenas. Antes de falar dos nativos os
autores estadunidenses nomeiam como habitantes da região as “lebres, os antílopes, os coiotes
e os búfalos”; é, pois, a natureza selvagem (the wilderness) em seu esplendor, “praticamente
intocada pela civilização europeia” que dominava o lugar.
É justamente por essa característica que esse último oeste se transforma em um
ponto renovador da sociedade estadunidense, argumento central para nosso trabalho. Nas
palavras de Sellers:
Toda essa região recebera o nome pouco lisonjeiro de Grande Deserto
Americano. Só os motivos mais fortes poderiam atrair para aí os colonos.
Esses motivos eram os mesmos que haviam inicialmente trazido os europeus
pelo Atlântico: liberdade religiosa (no caso dos mórmons), aventura,
independência dos vizinhos e, a mais comum, o desejo de obter terras e ouro
(SELLERS, MAY, MCMILLEN, 1990, p. 225)

Assim, a empresa de colonização das Grandes Planícies equiparar-se-ia à
colonização da própria América pelos pilgrim fathers, apontando já aqui de que forma esse
processo histórico basilar para as representações que pautam a nossa reflexão, coloca-se como
continuidade ao projeto de modernidade ocidental, que encontra na Europa seu centro
irradiador, como defenderemos adiante. Povoar a região é uma empresa tão gloriosamente
digna e fundacional quanto à dos pais peregrinos. Logo, a equiparação entre a colonização dos
Estados Unidos e a ocupação do último Oeste faz deste um local de renascimento da nação,
pois opera uma revivescência dos mesmos ânimos e princípios que alicerçaram a própria
construção da nação. E em um vislumbre, a águia transmuta-se em fênix.
O primeiro grande impulso colonizador dessa região foram as corridas do ouro,
responsáveis pelo surgimento e desaparecimento repentino de cidades por todos os lugares. A
melhoria e ampliação dos meios de transporte e comunicação tornaram-se prementes. As
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primeiras linhas de diligências surgiram a partir de 1850 e a linha telegráfica intercontinental
se estabeleceu em 1861. As estradas de ferro intercontinentais também desbravaram a região
em todas as latitudes, simbolizando, como nenhum outro avanço e como em tantas outras
regiões do mundo, o progresso, o desenvolvimento e a civilização – a moderna civilização
domina e altera o selvagem mundo natural.
Fundamental para esse processo de ocupação foi a promulgação do Homestead
Act (Lei de Propriedades Rurais) aprovada por Lincoln em 1862, que “estabeleceu a
distribuição de terras no Oeste de forma quase gratuita, na proporção de 160 acres (64,75
hectares) por família” (GUEDES, 2006, p. 12). A aprovação dessa lei retoma visivelmente a
inspiração jeffersoniana e marca uma nova etapa na distribuição das terras, contrariando
políticas de comercialização de terras públicas que marcaram o Século XIX até aquele
momento. Nas palavras do próprio Jefferson, evidenciava-se o claro princípio ideológico da
nova lei:

Sempre que existirem em qualquer país terras não cultivadas e pobres
desempregados, fica evidente que as leis de propriedade foram ampliadas de
forma a violar o direito natural. A terra é dada como uma reserva comum
para o homem trabalhar e viver. Se para o incentivo da indústria permitimos
que ela seja apropriada, é preciso tomar cuidado para que outro emprego seja
fornecido para os excluídos da apropriação. Se não o fizermos, o direito
fundamental ao trabalho da terra retorna aos desempregados... Os pequenos
proprietários são a parte mais preciosa de um estado.28 (JEFFERSON apud
HOLLOWCHACK, 2010, p. 2)

O Homestead Act tornou-se, deste modo, qualificado como importante mecanismo
de efetivação da mentalidade agrariana e seu individualismo subjacente, caracterizando o
momento de ocupação deste último Oeste, ainda que intermediário, como instante de
consolidação da democracia estadunidense, bem como da consciência de sua peculiar
configuração histórica – e este derradeiro Oeste se converterá então, na síntese de todos os
Oestes. O impacto do Homestead Act é relativizado por Guedes, mas não pode ser ignorado,
pois:

[...] de fato permitiu o acesso à terra a um número bastante significativo de
famílias, que de outra maneira não poderiam jamais vir a serem produtores
agrícolas. Da mesma forma, ela ofereceu as condições para que
28

Texto original: “Whenever there are in any country uncultivated lands and unemployed poor, it is clear that the
laws of property have been so far extended as to violate natural right. The earth is given as a common stock for
man to labor and live on. If for the encouragement of industry we allow it to be appropriated, we must take care
that other employment be provided to those excluded from the appropriation. If we do not, the fundamental right
to labor the earth returns to the unemployed …. The small landowners are the most precious part of a state”.
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posteriormente se consolidasse, na paisagem rural norte-americana, o
predomínio da agricultura familiar. Em suma, não restam dúvidas de que as
políticas de terras norte-americanas, com suas tendências aparentemente
contraditórias, seus avanços e recuos, foram um instrumento efetivo de
democratização da terra e regularização fundiária. (GUEDES, 2006, p. 18)

Essa afirmação entusiasta na consideração sobre a democracia fundiária
estadunidense assinalada pelo autor faz mais sentido quando se nota sua intenção de comparar
o processo de ocupação de terras públicas nos Estados Unidos com o que ocorrera no Brasil
também no século XIX, fundamentalmente a partir da centralizadora Lei de Terras de 1850.
Pode-se relativizar essa admiração quando se considera que no decurso de ocupação das
planícies do meio-oeste, que se estenderia de 1862 a 1893, aconteceria de forma ainda mais
devastadora a grande tragédia indígena. Os dois principais povos a resistirem à ocupação
foram os sioux (autodenominados Lakota) nas planícies do Norte e os apache (no Sudoeste,
no antigo território mexicano). Criadores de cavalos e dominando armas de fogo, os dois
grupos étnicos se transformaram no principal foco de resistência aos colonos brancos. Tendo
os costumes indígenas sido desarticulados em função da caça indiscriminada e dizimação dos
búfalos, as décadas de ocupação do último oeste marcam os eventos mais trágicos em relação
aos indígenas, como o morticínio de Sand Creek (1864), o combate de Little Big Horn (1877)
e o último grande episódio, o massacre de Wounded Knee (1890). A colonização do Oeste
registra de forma indelével a desobediência aos contínuos acordos estabelecidos entre o
governo central e as nações indígenas, uma vez que todo o território, do Oklahoma às
planícies, havia sido definido como território indígena permanente. As questões concernentes
ao indígena serão retomadas no terceiro capítulo; por hora, basta sobrelevar a importância do
mesmo como um dos elementos básicos da representação do western, sobretudo nos westerns
B29.
O último Oeste é também o lugar das pastagens públicas, dos grandes rebanhos
conduzidos pelo vaqueiro anglo-americano, o cowboy clássico. O mesmo teria existido
efetivamente entre 1866 e 1886, período no qual cerca de dez milhões de cabeças de gado
foram conduzidas pelas planícies. O caráter romântico dessa empresa atraiu até mesmo
turistas do Leste, dentre os quais se encontrava o futuro presidente Theodore Roosevelt. Com
29

A origem do termo “Filme B” está ligada às exibições duplas que ocorriam no cinema estadunidense,
sobretudo a partir de 1930 sob a égide do studio system. A indústria se preocupava principalmente com a
produção de filmes secundários em programas duplos: “filmes de gênero e fórmula baratos – de faroeste, de
amor, de crime e comédias” (SKLAR, 1975, p. 176). O programa duplo, contendo filmes do mesmo gênero,
projetava um filme A e outro B, sendo o segundo o mais tomado por clichês e aligeiramento dramático. Os
filmes B tiveram seu auge na década de 1930 e meados de 1940, declinando a partir daí, na medida em que os
programas duplos cediam espaço para aqueles veiculados pela televisão.
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nevascas devastadoras entre 1885 e 1887 e a concorrência dos ovinos, esse modelo de criação
de gado perdeu espaço para iniciativas de cercamento das terras e melhoramento científico
dos rebanhos. O cowboy lendário, errante e autossuficiente, não existiria mais depois disso, a
não ser nas representações da literatura, cinema e televisão.
Por fim, os fazendeiros encontraram extrema dificuldade em fazer das Grandes
Planícies regiões cultiváveis, devido às variações climáticas imprevisíveis. O romantismo
jeffersoniano era posto à prova pela dura realidade do trato com a terra. Não obstante, isso
não impediu que a região fosse propagandeada como a Nova Canaã, até mesmo na Europa,
atraindo quase quatrocentos mil imigrantes do norte daquele continente. Fato é que, por volta
de 1890, não havia mais linhas de fronteira a serem desbravadas. O Oeste estava ocupado:
“Nos 30 anos que se seguiram à Guerra Civil, mais terra foi colonizada do que em toda a
história americana anterior” (SELLERS, MAY, MCMILLEN, 1990, p. 231).
Reiteramos aqui a preocupação em indicar que nosso objetivo não é o de
identificar as incongruências das representações em suas referências a processos históricos.
Como enfatizamos na introdução deste trabalho, entendemos que os filmes dizem muito
acerca de seu próprio tempo, do que sobre o período histórico por eles retratado. Entretanto,
salientamos mais uma vez a importância dessa síntese para uma melhor compreensão dos
períodos históricos apresentados por nossas fontes. Importa nessa análise perceber as bases
sobre as quais se deu o movimento de expansão em direção ao Pacífico e que podem ser
problematizadas sob a imagem do idealismo democrático-agrário de Jefferson e sua
potencialização na relação com a natureza selvagem que se colocava adiante e as implicações
expansionistas do “Destino Manifesto”. Estas questões são basilares para a compreensão das
representações do western.

1.2 – O primeiro western (1903-1928): o gênero cinematográfico

O gênero western nasce basicamente ao mesmo tempo em que surge o cinema.
Para compreendermos as mudanças recentes, que é o nosso propósito aqui, é necessário que
se faça uma tentativa de síntese dos principais aspectos que definiram o gênero até que se
processassem as alterações das quais nos ocuparemos. Para uma problematização mais efetiva
e para que possamos refletir com propriedade sobre o western no imaginário estadunidense,
consideramos importante examinar as primeiras produções do gênero, que nos conduzirão na
definição de nossas análises.
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Antes, porém, que passemos aos objetos de fato, impõe-se uma consideração
sobre como compreender a questão do gênero para o cinema. Como definir e lidar com a
categoria e gênero cinematográfico? A temática remonta à Poética de Aristóteles, que se
baseava nos modos de representação mimética de uma obra para categorizá-la. Com a
literatura, a classificação dos gêneros ganhou ainda mais fôlego visando reforçar as regras e
modelos a partir dos quais deveria se elaborar a obra (Cf. MACHADO, 2007), ainda que
muitas vezes tais limites e regras fossem constantemente ultrapassados. Para o cinema, a
questão é também relevante.
Segundo Ochoa (2009) a noção de gênero cinematográfico é um modelo teórico
útil como estrutura abstrata que serve para análise e estudo, mas que não se encaixa
plenamente na concretude dos filmes. Em acréscimo, para o cinema, a temática da
classificação do gênero atendeu não somente à necessidade teóricoanalítica, mas também a
uma imposição mercadológica:

[...] A classificação em gêneros respondeu inicialmente a uma exigência do
“studio system” norte-americano, como resposta às peculiaridades e
demandas do mercado, em paralelo a um triunfo do modelo clássico.
Portanto, a base para a elaboração de qualquer modelo/gênero tem que ser
buscada nos condicionantes sócio-históricos, na definição da indústria e no
reconhecimento do público. Não admira que o gênero cinematográfico deve
servir para ligar os três elos da cadeia cinematográfica: os produtores de
filmes (diretor, roteirista, produtor, atores...) – filmes – espectadores dos
filmes (públicos, críticos, historiadores)30. (OCHOA, 2009, p. 188).

Assim, Ochoa também aponta para o fato de que qualquer definição de gênero no
interior do universo cinematográfico deve buscar não apenas as questões internas da obra,
mas, sobretudo a forma com que essa obra se insere na sua cadeia de produção. Ora, uma vez
que assumimos o filme como enunciado e como discurso, importa perceber assim a situação
de enunciação concreta, a contextualização sócio-histórica, a emissão e a recepção desse
enunciado fílmico. E nesse transcurso é fundamental assumir o aspecto dialógico presente,
remontando aos conceitos bakhtinianos, que anteriormente já nos instigara a considerar uma
obra artística a partir da interação entre os elementos internos e externos, entre a forma e o
conteúdo, entre a emissão e a recepção.
30

Texto original: “[...] la clasificación en géneros respondió inicialmente a una exigencia de lo “studio system”
norteamericano, como respuesta a las peculiaridades y demandas del mercado, en paralelo al triunfo del modelo
clásico. Por ello la base para la elaboración de cualquier modelo/género hay que buscarla en los condicionantes
socio-históricos, la definición de la industria y el reconocimiento del público. No en vano el género
cinematográfico ha de servir para enlazar los tres eslabones de cadena fílmica: productores de las películas
(director, guionista, productor, actores...) – películas – espectadores de las películas (público, críticos,
historiadores).
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A análise de Mikhail Bakhtin sobre gêneros discursivos é bastante ampla. Seu
ponto de partida são os enunciados cotidianos, a comunicação verbal diária, mas os critérios
utilizados para compreender esses processos de comunicação também se aplicam a
enunciados mais complexos como a literatura e o cinema. Em relação à definição do gênero,
Bakhtin está menos preocupado com a classificação das espécies do que com o dialogismo no
processo comunicativo. Dessa maneira, o gênero do western não pode ser definido somente
por seus aspectos instrínsecos, isto é, os elementos que compõem sua estrutura: a produção e a
recepção precisam dialogar com a obra e entendê-la como um western, colaborando para a
sedimentação ou refutação de alguns recursos narrativos, que podem, com o tempo, colaborar
para o estabelecimento de uma estrutura mais ou menos estável. Em última instância, a
análise das fontes precisa responder à seguinte questão: que elementos fazem do filme um
western? E além dela: como esses elementos foram negociados com os espectadores de modo
a permitir que um filme seja reconhecido como um western?
Os gêneros do discurso para Bakhtin são assim “tipos relativamente estáveis de
enunciados” (BAKHTIN, 2010, p. 262). Para uma adequada compreensão dos enunciados,
Bakhtin opera uma diferenciação entre gêneros discursivos primários (simples) e secundários
(complexos). Os primários seriam compostos por réplicas de diálogos do cotidiano, o relato
do dia-a-dia, a carta (ou seu equivalente contemporâneo) e outros enunciados corriqueiros e
relativamente breves. Os gêneros discursivos secundários, para Bakhtin, incluem romances,
dramas, pesquisas científicas e gêneros publicitários que:

surgem nas condições de um convívio cultural mais complexo e
relativamente muito desenvolvido e organizado (predominantemente o
escrito) – artístico, científico, sociopolítico, etc. No processo de sua
formação eles incorporam e reelaboram diversos gêneros primários
(simples), que se formaram nas condições da comunicação discursiva
imediata. [...] No seu conjunto, o romance é um enunciado, como a réplica
do diálogo cotidiano ou uma carta privada (ele tem a mesma natureza dessas
duas), mas à diferença deles é um enunciado secundário (complexo).
(BAKHTIN, 2010, p. 264).

Tomando o cinema como linguagem, como enunciado e como discurso, aplica-se
deste modo a mesma reflexão ao nosso objeto. O filme é um enunciado secundário, que
assimila diversos elementos dos enunciados primários cotidianos, reelaborando-os e em certa
medida, concorrendo para o estabelecimento de novas formas de enunciação e comunicação,
uma vez que a recepção dialógica do filme procura compreender de que forma a obra é capaz
de influir nas ações cotidianas. O que se coloca também é a especificidade que cada obra
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possui em sua capacidade de lidar com as estruturas firmadas previamente, reforçando-as ou
mesmo alterando-as. No limite, essa reflexão auxilia a problematizar também uma questão
muito particular no interior do filme: o estilo. Dito de outro modo e aplicado ao nosso
problema específico: como o estilo de um produtor ou diretor pode afetar ou alterar elementos
estabelecidos em um gênero discursivo, no caso, o western?
Segundo Bakhtin, todo enunciado é individual, podendo assim refletir o estilo do
falante. Obviamente essa individualidade, problematizada na noção de autoria, pode ser
questionada no processo de elaboração de um filme, que é eminentemente dialógico, uma vez
que depende do “estilo” de cada um dos integrantes de sua produção. Contudo, até mesmo
para os enunciados mais particulares e individuais, o estilo deve ser compreendido no interior
da dinâmica da enunciação concreta. Mesmo na situação comunicativa mais banal do
cotidiano, em que imprimimos nosso recurso léxico-gramatical particular, o fazemos
condicionados por uma situação na qual se considera o ouvinte, o contexto de enunciação, a
intenção do enunciado etc. Assim, o estilo de um diretor (ou produtor, ator, roteirista, diretor
de fotografia etc.) deve ser buscado no interior de uma série de enunciados próprios e alheios,
e nas possibilidades contextuais concretas em que cada um desses enunciados pode ser
emitido. Mesmo um vanguardista se limita em suas pretensões diante de um contexto
absolutamente refratário a uma alteração brusca no gênero. Mas à medida que os contextos de
produção e recepção dos enunciados se tornam mais abertos às mudanças de estilo – ou às
influências de estilo de outros gêneros – o gênero discursivo está propenso a mudanças.
Diretores que imprimem um estilo próprio em um gênero consagrado, operando com as
características elementares desse gênero, dialogicamente afetam e são afetados por ele. “Onde
há estilo há gênero. A passagem do estilo de um gênero para outro não só modifica o som do
estilo nas condições do gênero que não lhe é próprio como destrói ou renova tal gênero”
(BAKHTIN, 2010, p. 268). Acreditamos não ser necessário enfatizar o modo pelo qual esta
citação aplica-se ao nosso problema de interpretar as transformações empreendidas no gênero
western.
Assim, a compreensão de um gênero cinematográfico assumido como gênero
discursivo, obriga a apropriá-lo em sua similaridade com os demais tipos de enunciado.
Bakhtin afirma que a primeira característica do enunciado é a alternância dos sujeitos do
discurso. Todo enunciado gera uma atitude responsiva, seja no diálogo cotidiano seja na obra
de arte: “A obra é um elo na cadeia da comunicação discursiva; como a réplica do diálogo,
está vinculada a outras obras – enunciados: com aquelas às quais ela responde, e com aqueles
que lhe respondem” (BAKHTIN, 2010, p. 279). A segunda característica dos enunciados,
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sejam eles simples ou complexos, é a sua conclusibilidade. Ao enfocarmos a conclusibilidade
do enunciado, estamos tratando da capacidade de perceber que o falante disse tudo o que
queria dizer e que a partir daquele momento, pode-se assumir uma atitude responsiva. Deste
modo, aponta-se para a possibilidade de interpretar e sentir a intenção discursiva, ou a
vontade discursiva do falante. “Imaginamos o que o falante quer dizer, e com essa ideia
verbalizada, essa vontade verbalizada (como a entendemos) é que medimos a conclusibilidade
do enunciado.” (BAKHTIN, 2010, p. 281). Desse modo, esse paradigma de análise nos
permite entrever no filme a vontade discursiva, a intenção dos seus elaboradores, situando-o
no interior de uma cadeia discursiva que acaba por sedimentar, com o tempo, uma estrutura
mais ou menos estável que caracteriza o gênero cinematográfico (discursivo). Em razão disso,
não é demais reiterar:

Cada enunciado isolado é um elo na cadeia de comunicação discursiva. Ele
tem limites precisos, determinados pela alternância dos sujeitos do discurso
(dos falantes), mas no âmbito desses limites o enunciado [...] reflete o
processo do discurso, os enunciados do outro, e antes de tudo os elos
precedentes na cadeia (às vezes os mais imediatos, e vez por outra até os
muito distantes – os campos da comunicação cultural). (BAKHTIN, 2010,
p.299, grifo meu).

À vista disso, cada filme que será aqui examinado precisa ser compreendido em
sua possibilidade de responder a convenções pré-estabelecidas no interior do gênero do
western, na medida em que dialoga com outros filmes. Isso naturalmente também pressupõe a
recepção esperada para a obra e a forma como o público, crítica e indústria se posicionariam
perante a mesma. Portanto, como Ochoa (2009) mencionou anteriormente e que se procurou
aprofundar com a análise bakhtiniana, a definição de um gênero cinematográfico deve partir
dos elementos intrínsecos da obra, considerando a intenção discursiva de seus produtores e
situando os filmes no interior de cadeias discursivas em que cada elo dialoga com seus
predecessores e sucessores, bem como com a recepção de público e crítica capazes de
influenciar nos elementos que aos poucos se estabilizarão no interior do gênero
cinematográfico na forma de uma estrutura31 e que o caracterizarão como tal32.

31

A utilização do termo estrutura é carregada de intencionalidade, uma vez que manifesta o caminho que
escolhemos para compreender o gênero cinematográfico. Este consiste na intenção de empreender uma análise
estruturalista do western, para em seguida, aprofundá-la mediante leituras pós-estruturalistas.
32
Como destacamos em momento anterior, este último aspecto da dimensão dialógica do filme também
influencia decisiviamente na definição do gênero cinematográfico. Uma vez que no studio system hollywoodiano
a lógica predominantemente era a da indústria e do lucro, era fundamental que os filmes se adequassem às
convenções do gênero segundo as expectativas do público. Essa questão será aprofundada no segundo capítulo.
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Isto posto, a questão principal que se coloca neste momento é perceber como as
primeiras expressões cinematográficas do western não possuíam uma estrutura clara, dada a
proximidade temporal com o processo histórico que representavam e a convivência com
outras variantes culturais que lidavam com as imagens do “farwest” ainda mais populares que
o diletante cinema. Cabe investigar um pouco melhor essas diversas manifestações e sua
paulatina popularização:

Por volta de 1925, figuras de destaque na expansão para o oeste dos Estados
Unidos haviam se tornado personalidades imponentes na cultura popular
estadunidense. Os estadunidenses pré-guerra civil haviam se entusiasmado
com as façanhas lendárias de Daniel Boone, Davy Crockett, e os homens da
montanha, caçadores de peles e exploradores, como Jim Bridger, John C.
Frémont e Kit Carson. O Oeste trans-Mississippi, com seus índios, cowboys,
xerifes, pistoleiros, bandidos e mulheres notáveis ofereceram aos
estadunidenses pós-Guerra Civil uma nova fonte de heróis da cultura popular
e lendas, e os cidadãos nativos e as massas de imigrantes recém-chegadas as
assimilaram rapidamente33. Por cem anos após o início da Guerra Civil,
romances baratos, pulp fictions34, peças teatrais, shows do oeste selvagem,
televisão, rádio e filmes ofereceram ao público uma dieta substancial de
Westerns35. (LOY, 2004, p. 94).

Loy (2004) dilucida alguns argumentos que procuram explicar a razão dessa
popularização do gênero em suas mais variadas manifestações. Segundo o autor, Jane
Tompkins em West of Everything: The Inner Life of Westerns propõe, a título de exemplo, que
a popularidade dos romances de western no início do Século XX estaria relacionada à reação
masculina diante das novelas femininas da última metade do Século XIX. Enquanto estas
representavam maridos cristãos domesticados pelo casamento e pela religiosidade dominante,
os romances de western ofereciam histórias de aventura diante da natureza, nas quais apenas
os mais fortes e habilidosos poderiam sobreviver. “Westerns se tornaram populares como
33

A expressão idiomática “take to like a duck to water” indica a capacidade de aprender algo com facilidade e
ter prazer em fazê-lo.
34
Optou-se por não traduzir o termo “pulp fiction” devido a sua popularização após a obra-chave de Quentin
Tarantino de 1994. Para esclarecimentos: “A palavra inglesa pulp se refere, entre outras coisas, a um tipo de
revista popular nos Estados Unidos na primeira metade do século 20. Impressas em papel de baixa qualidade,
geralmente traziam histórias curtas. Houve centenas de títulos e seus temas foram da ficção científica, passando
por terror, faroeste e histórias policiais. Autores famosos como Joseph Conrad, Mark Twain e H. G. Wells
tiveram contos publicados em pulps, mas a maioria das histórias era simples, direta e, em geral, recheada de
violência” (ABRIL, 2008, p. 12 e 13)
35
Texto original: By the middle quarter of the twentieth century, prominent figures in the westward expansion of
the United States had become towering personalities in American popular culture. Pre-Civil War Americans had
thrilled a legendary exploits of Daniel Boone, Davy Crockett, and mountain men, fur trappers and explorers such
as Jim Bridger, John C. Frémont and Kit Carson. The trans-Mississippi West, with its Indians, cowboys, sheriffs,
gunfighters, outlaws and notable women offered post-Civil War Americans a new source of popular culture
heroes and legends, and both native-born citizens and the masses of recently arrived immigrants took to them
like ducks to water. For one hundred years after the beginning of the Civil War, dime novels, pulp fiction, stage
plays, wild west shows, radio, television and motion pictures offered audiences substantial diet of Westerns.
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reações masculinas a uma feminilizada, cristianizada compreensão das relações sociais e
atitudes morais da última era Vitoriana” 36 (LOY, 2004, p. 95).
Loy indica ainda outras interpretações para compreender a popularização do
western no início do Século XX. Richard Slotkin, em Gunfighter Nation: The Myth of The
Forntier in Twentieth-Century America e Will Wright em The Wild West: The Mythical
Cowboy & Social Theory embasam o autor na proposição de interpretações mais coerentes, a
seu ver, para o fenômeno de popularização do western no contexto pós Guerra Civil. Segundo
os mesmos, o sonho do agrarianismo jeffersoniano/jacksoniano em que cada cidadão
(especificamente homens) se tornaria pequeno proprietário de terra capaz de se sustentar e se
estabelecer a partir do seu próprio trabalho não explorado por outros foi drasticamente
revertido no fim do Século XIX. Ainda que, como mencionamos anteriormente, o Homestead
Act seja perpassado por um princípio jeffersoniano, a ocupação do Oeste e o “fim da
fronteira” foi, ao fim e ao cabo, responsável por impulsionar o estabelecimento de uma
sociedade crescentemente industrializada: “A diminuição das terras baratas do Oeste levou o
escritório do Censo a proclamar o fim da fronteira em 1890, e Frederick Jackson Turner 37 fez
do fechamento da fronteira o eixo teórico que dominaria a história acadêmica do Oeste
durante quase 50 anos.38” (LOY, 2004, p. 95).
Destarte, a popularidade do western estaria ligada à busca de uma conservação
mítica da utopia agrariana propugnada por todo o Século XIX e progressivamente suplantada
pela nova sociedade industrial que se estabelecia cada vez mais pluriétnica e multicultural:

O sonho jeffersoniano/jacksoniano de autossustento, de cidadãos iguais,
atraídos pela abundância de terra barata foi minado no Leste industrial pela
nova realidade social de alguns cidadãos ricos que possuíam os meios de
produção e transporte, e as massas que eram dependentes deles para sua
subsistência. Ademais, luminares como Theodore Roosevelt preocuparam-se
com o patrimônio genético teutônico/anglo-saxão sendo degradado pelas
massas de imigrantes do Leste Europeu que inundavam cidades americanas.
E essa preocupação uniu-se a um apoio para a segregação das raças e
erradicação dos índios do Oeste.39 (LOY, 2004, p. 95)

36

Texto original: “Westerns became popular as males reacted to the feminized, Christianized understanding of
social relationships and moral attitudes of the late Victorian era”.
37
A tese de Turner será problematizada no próximo tópico.
38
Texto original; “The shrinking of cheap western land led the Census Bureau to proclaim the end of the frontier
in 1890, and Frederick Jackson Turner made the closing of the frontier the theoretical lynchpin that would
dominate academic history of the West for nearly fifty years”.
39
Texto original: “The Jeffersonian/Jacksonian dream of self-supporting, equal citizens drawing on the
abundance of cheap land was undercut in the industrial East by the new social reality of a few wealthy citizens
who owned the means of production and transportation, and the masses who were dependent on them for their
livelihood. Furthermore, luminaries such as Theodore Roosevelt worried about the Teutonic/Anglo Saxon gene
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O cowboy por ser então, segundo os autores, de origem teutônica/anglo-saxã,
tornou-se um modelo de autossuficiência e de rejeição da nova ordem industrial caracterizada
pela desigualdade de classes, pela exploração e pela pobreza. Estaria aí o seu fascínio:

O cowboy aliou-se com o pequeno fazendeiro e o colono contra aqueles que
procuravam trazer valores de controle social do Leste para a fronteira. O
cowboy era a personificação do sonho jeffersoniano/jacksoniano em uma
sociedade cada vez mais dominada e controlada por gigantes industriais e
financeiros, tais como Rockefeller, Carnegie e Mellon.40 (LOY, 2004, p. 95)

Se o primeiro argumento explorado por Loy, o de Tompkins enxerga a
popularização do western em suas mais variadas manifestações como resultado de uma
mudança cultural no padrão de relações sociais, os de Wright e Slotkin o fazem a partir da
ideia de uma transformação econômica operada nos Estados Unidos após a Guerra de
Secessão. Loy se afasta da primeira interpretação e se aproxima da segunda, reforçando um
viés economicista. Não se trata de antecipar nossos argumentos, mas podemos dizer que nos
aproximamos e nos afastamos em igual medida de ambas as interpretações. Cabe dizer aqui
que tanto as mudanças culturais quanto as econômicas subjazem a um mesmo projeto de
nação, o que, em última instância, o western auxilia a engendrar.
Assim, o gênero do western teve no cinema apenas uma de suas principais
manifestações primordiais. Contudo, ao longo do Século XX, tornou-se a principal delas,
dados o seu alcance e penetração do tecido da sociedade estadunidense. É preciso, então,
lançar um primeiro olhar sobre esse western do primeiro cinema pré-Oscar (antes de 1928),
com vistas a mapear alguns elementos dispersos que foram se consolidando com o tempo. O
critério de seleção residirá na impressão colhida da bibliografia analisada acerca das obras
mais importantes do período e da possibilidade de acesso às mesmas.
De acordo com Mattos (2004), uma primeira alusão ao que se tornaria o
imaginário do western apareceu em dois filmes produzidos por Thomas Edison, ainda em
1898: Cripple Creek Bar Room e Poker at Dawson City. Nesse pré-cinema41, ainda sem as

pool being debased by the masses of Eastern European immigrants flooding American cities. And that concern
was joined to a support for segregation of the races and eradication of the western Indians”.
40
Texto original: “The cowboy sided with the small rancher and the homesteader against those who sought to
bring Eastern values of social and social control to the frontier. The cowboy was the embodiment of the
Jeffersonian/Jacksonian dream in a society increasingly dominated and controlled by industrial and financial
giants such as Rockefeller, Carnegie and Mellon.”
41
A expressão é retirada da obra de Arlindo Machado (2007), Pré-Cinemas & Pós-Cinemas. O termo de uma
forma geral indica os filmes produzidos antes da consolidação das técnicas narrativas e de outros elementos
técnicos que estabeleceram a linguagem fílmica efetivamente. O autor remonta aos primeiros experimentos com
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técnicas de montagem que colaboram para uma narrativa cinematográfica efetiva, ambas as
cenas basicamente retratam desavenças no interior de um bar. Em Cripple Creek Bar Room
(1898), três homens pedem a bebida a uma senhora atrás do balcão. Após beberem e
sentarem-se para jogar cartas, outro homem entra, se embriaga e briga com um quarto
indivíduo que cochila ao fundo. A senhora expulsa todos do recinto e é parabenizada pelos
homens que assistiram a tudo. Uma cena de um minuto que indicaria o nascimento do filme
de oeste? A não ser pelo espaço, pouco se pode afirmar a respeito. A cena précinematográfica parece mais representar uma realidade ainda presente em muitos espaços do
interior dos Estados Unidos à época de sua produção. Talvez por isso, os filmes sejam menos
conhecidos.

A mulher serve bebida ao homem em Cripple Creek Bar Room (1898), de Thomas Edison.
Um Oeste não tão velho.

A despeito da importância desses dois filmes pioneiros, o mérito de grande marco
inicial do gênero é conferido a The Great Train Robbery (O grande roubo do trem) (1903), de
Edwin S. Porter: “Sua narrativa era bem mais desenvolvida e incorporava, nos seus nove
minutos de duração, muitos dos ingredientes do gênero: o próprio roubo do trem, as trocas de
socos, uma perseguição a cavalo, uma cena em que um almofadinha é forçado a dançar sob a
mira de um revólver, e o tiroteio final”. (MATTOS, 2004, p. 23)
Indubitavelmente, a estrutura narrativa e os recursos técnicos empregados em The
Great Train Robbery o diferenciam dos demais filmes produzidos no período, tendo sido
projeções e imagens em movimento, até o momento em que os “filmes de perseguição” sofisticam os processos
de montagem permitindo que a edição dos planos seja plenamente utilizada como recurso narrativo que reforça a
contiguidade espaço-temporal da ação do filme.
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apontado como o maior sucesso comercial do cinema estadunidense na era pré-Griffith. O
enredo concatena as cenas de forma a desenvolver a história em doze sequências diferentes.
Inicia-se com a rendição de um funcionário de telégrafo, demonstrando o elaborado arranjo
dos bandidos. Após o êxito do assalto, conhecemos os “heróis” que perseguirão os bandidos
até a sequência final, quando estes são assassinados. Em verdade, considera-se The Great
Train Robbery o “início do cinema moderno, com tomadas em locação, movimentos de
câmera e montagem paralela” (SMITH in KEMP, 2011, p. 22).
Porter já vinha desenvolvendo em seus curtas anteriores uma série de inovações
técnicas como transições graduais de uma imagem à outra. Mas The Great Train Robbery foi
de fato algo inédito:

Nada que Porter já tinha feito, nenhum filme já realizado por cineastas
britânicos ou continentais, haviam preparado o público para o seu impacto
surpreendente. A capacidade do meio para o espetáculo fora, a princípio,
utilizado em cenas da vida cotidiana, depois em efeitos mágicos e truques,
depois no jogo sexual urbano e em vislumbres excitantes de mulheres. Porter
foi o primeiro a unir o espetáculo cinematográfico com mitos e histórias a
respeito da América, compartilhados por pessoas em todo o mundo
(SKLAR, 1975, p. 39)

O filme inaugural do western é assim não apenas uma inovação técnica, mas
também temática. Pela primeira vez a plateia se defrontava com a representação da morte
súbita e violenta de um homem. Nenhum filme anterior continha a diversidade de locações e a
dinamicidade deste, com a sensação de velocidade e a vastidão desejável quando se narra uma
história.
Assumindo o curta como nascimento do western questiona-se: qual a percepção
sobre ele que poderia colaborar para o estabelecimento do gênero cinematográfico? À
primeira vista, obviamente, o espaço em que se dá a narrativa. Há locações externas que
remontam ao Oeste – ainda que as mesmas correspondam, na verdade, ao estado de New
Jersey – indicando o que nos parece essencial para a definição do gênero: o personagem
principal dos filmes de faroeste será, sobretudo, a paisagem, o “palco” sobre o qual se
encenará a ação. O próprio nome western existe porque a narrativa se passa in the West. O
Oeste é um lugar, um espaço geográfico e sem o mesmo, o western não é possível.
Com relação ao tema do filme, segundo Smith, sabe-se que o enredo baseava-se
“no bem sucedido espetáculo da Broadway de Scott Marble, de 1896, e [era também]
inspirado no assalto real de um trem da Union Pacific pelo bando conhecido como “Hole in
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the Wall” (Buraco na parede) em 29 de agosto de 190042” (SMITH in KEMP, 2011, p. 22). As
locações aludiam, assim, à região além do Mississipi, ao Oeste que fora conquistado nas
décadas imediatamente anteriores. Mas esse Oeste não era necessariamente “Velho” – existia
há apenas três anos antes da produção do filme. A inspiração em fatos e em um espetáculo
recentes indica assim que o filme pode ter obtido sucesso não porque necessariamente se
relacionava a um passado distante dos espectadores, mas porque retratava uma dinâmica ainda
existente, próxima temporalmente. Ou seria o caso de considerar que a despeito do pouco
espaço temporal existente entre representado e representação o Oeste rapidamente já havia
convertido a história em mito?
Se essa última opção parece mais plausível, é preciso ressaltar que, diferentemente
do que se perceberá na história do gênero, há uma profunda ambiguidade no seu filme
considerado inaugural. O diretor apresenta os bandidos como portadores de habilidade,
audácia e coragem. A estratégia para o assalto é relativamente elaborada, ainda que os
assaltantes não deixem de ser cruéis – colocam o funcionário do telégrafo inconsciente,
ameaçam os passageiros, matam um deles em fuga etc. O fato de a maior parte do filme ser
dedicada a eles parece indicar uma glorificação dos vilões, estabelecendo um fascínio que era
recorrente em relação aos “fora-da-lei”43. Os “heróis”, por sua vez, dançavam enquanto todo o
desenrolar do roubo se processava. A esse dado que lhes confere certa rejeição por parte do
público acrescenta-se outro: são capazes até mesmo de humilhar um homem que assistia à
dança, obrigando-o a sapatear enquanto atiram na direção de seus pés. São esses “heróis” de
caráter duvidoso que perseguem os vilões, assassinando-os e recolhendo o dinheiro.
Assim sendo, neste primeiro western percebem-se muito mais regiões
acinzentadas do que preto-e-brancas, jogando de certa forma com o fascínio do espectador
pelos criminosos e com as falhas de caráter dos “mocinhos”. O clássico plano final reúne
essas tensões. Com efeito, como afirmamos, o filme foi um dos responsáveis por superar o
quadro fixo típico do primeiro cinema, em que a frontalidade teatral era a marca principal,
exatamente por sua exterioridade que reforçava a profundidade no quadro geral mais aberto.
Nos planos abertos os personagens perdiam-se em meio ao quadro, o que tornava necessária
as tomadas mais próximas, montadas em sequência, que colaborariam para que se
estabelecesse o sentido da narrativa:

42

Este é o famoso bando liderado por Butch Cassidy.
Essa questão pode estar relacionada ao cinema anterior “Código de Produção de 1930”, que normatizou as
produções cinematográficas a partir daquela data segundo os princípios morais conservadores do American Way
of Life. O problema será abordado posteriormente.
43
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O exemplo mais sintomático dessa preocupação ocorre em The great train
robbery: depois de ter rodado o filme inteiro em “planos gerais”, Porter
percebeu que os protagonistas praticamente não eram identificados pelo
espectador, o que às vezes tornava difícil distinguir entre os bandidos e o
pelotão do xerife, sobretudo quando ambos corriam em seus cavalos pelas
pradarias. Para remediar esse problema, ele “retratou” um dos bandidos num
enquadramento bastante próximo, a fim de permitir à audiência “conhecêlo”: esse seria um dos exemplos mais remotos de “primeiro plano” aplicados
à estrutura narrativa e de rompimento com o quadro aberto inspirado no
proscênio teatral. Só que Porter não sabia ainda o que fazer com esse
“retrato” do bandido; não conseguiu inseri-lo na contiguidade dos “planos”
e, à falta de melhor solução, colocou essa imagem num rolo separado, para
que o projecionista a exibisse no começo ou no fim do filme, à sua escolha.
(MACHADO, 1997, p. 96)

Neste icônico plano, um dos bandidos ergue sua arma em direção à câmera,
esvazia o tambor e continua, mesmo após não haver mais balas. Basta recordarmos a famosa
reação dos espectadores de um dos primeiros filmes dos irmãos Lumière – que correram ao
verem um trem chegar à estação supondo que o mesmo fosse sair da tela – para medir o
impacto dessa cena em sua recepção à época. Colocar o espectador na linha de fogo era inserilo no contexto de violência, era convidá-lo a participar do filme: como bandido ou como
mocinho?

A famosa cena final de The Great Train Robbery. Os disparos continuam mesmo após findar a munição.

Este filme tomado como marco inicial do western também é importante porque
nele atua o primeiro grande herói de faroeste no cinema: G. M. Anderson – cujo nome real era
Max Aronson. Desempenhando três papéis no filme – incluindo o do homem que dança sob
os tiros e o do passageiro que tenta fugir – e com o retorno financeiro da obra, Anderson
protagoniza em 1910, Broncho Billy’s Redemption (A redenção de Broncho Billy), também
dirigido por ele. Não conseguimos ter acesso ao filme, mas segundo Mattos (2004), o
personagem tornou-se tão paradigmático que gerou dezenas de sequências e fez com que
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Anderson passasse a se identificar com o nome do personagem. Com ele, novamente
percebemos o caráter ambíguo dos primeiros faroestes, colocando seus personagens principais
em uma fronteira literal, na qual o bem e o mal podem não estar claramente separados. No
entanto, ao final, a justiça prevalece: “Broncho Billy personificava o ‘bom homem mau’,
geralmente um fora-da-lei que nunca hesitava em se sacrificar por uma mulher ou criança que
estivesse em perigo. Não era um vaqueiro de verdade. O que ele tinha da imagem tradicional
do cowboy, além da roupa, era certa simplicidade, uma honestidade subentendida e um gosto
pela ação” (MATTOS, 2004, p. 23). O personagem é, deste modo, responsável por introduzir
uma visão positiva do homem do Oeste, muitas vezes situado entre o bem e o mal, qualidade
que se justifica exatamente por se situar em uma região de fronteira, onde a rigidez e a fixidez
não são absolutamente claras. A própria indumentária de Broncho Billy se tornará, a partir de
então, obrigatória para os cowboys.
A primeira década do Século XX encerra-se assim com o western em extrema
popularidade e estabelecendo convenções estéticas e narrativas: “De acordo com os cálculos
do historiador do cinema Ed Buscombe, 213 dos 1001 filmes americanos feitos naquele ano
eram faroestes” (BAREFOOT in KEMP, 2011, p. 242). De acordo com Mattos, é ainda em
1910 que outro elemento típico do faroeste será introduzido no gênero: os indígenas. A
presença dos nativos é facilitada pela atuação de Thomas Harper Ince, figura histórica central
para os primeiros westerns. Este homem empreendedor foi diretor contratado pela Bison 101,
uma produtora que havia se transferido para o Oeste ao perceber que as locações originais
seriam fundamentais para a filmagem de westerns. Lá encontraram um Wild West Show, que
contava com cowboys e indígenas “verdadeiros”, além de animais, diligências e objetos
essenciais para a produção do gênero. Todos estes fatores indicam que vinte anos após o
“fechamento da fronteira”, o processo histórico já se configurava em espetáculo e mito. A
nova produtora dispunha, assim, tanto de material para produzir seus filmes, quanto de um
diretor suficientemente talentoso para fazê-lo. Nesse novo cenário:
o verdadeiro gênio de Ince era como organizador e supervisor. Ele inaugurou
a prática de elaboração de um roteiro escrito que especificava cada item do
cenário e dos figurinos, cada plano e movimento de câmera. Esta espécie de
pré-planejamento, que se tornaria prática comum na indústria, poupava
muito tempo e dinheiro, dinamizando o fluxo de produção nos dezoito mil
acres de Santa Inez (perto de Santa Monica), que logo passou a ser
conhecido como Inceville (MATTOS, 2004, p. 24)

Diretor de pelo menos 163 filmes, Thomas H. Ince foi responsável não apenas
pelo desenvolvimento do western como gênero, mas também da própria indústria
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cinematográfica em si, como o faria Hollywood anos depois. Cabe antecipar a
problematização sobre como esses indígenas atuavam nesses primeiros filmes, que em geral
os colocavam como vilões ou massacrados pelos brancos. Como se sentiam tendo que
representar a si mesmos como invasores de um território que seus antepassados ocupavam há
séculos? Qual o impacto em se reproduzir os massacres que impiedosamente puseram fim à
existência de milhares de nativos e também do modo de vida que definia sua identidade e
cultura?
Encontramos apenas um dos filmes de Ince na rede mundial de computadores e
nele o indígena aparece apenas como gerador do conflito que move a trama. Em Past
Redemption (1913) vemos a história de uma mulher, Nell, que sucumbe perante o peso do
passado. No primeiro plano, Nell aparece junto a um indígena, que procura o bar no qual ela
trabalha com um fora-da-lei chamado Howe, em busca de bebida. O tráfico de bebidas é
condenado na sequência seguinte, através de um bilhete do xerife da cidade endereçado a um
oficial do exército. O impasse é agravado com a ação do reverendo da cidade, tentando
convencer a todos do problema do alcoolismo. A população, enfim, resolve proibir o consumo
de álcool, levando Howe e Nell a manter seu bar clandestinamente no alto de uma montanha.
Contudo, o lugar é encontrado pelos oficiais e, em uma briga, Howe assassina os oficiais,
sendo morto em seguida, forçando a fuga de Nell. No decurso da fuga, ela encontra alguns
indígenas, colocando-os contra os seus perseguidores. Os indígenas aparecem assim apenas
como pontos de apoio à trama e notadamente pelo viés negativo; são os bêbados que em
última instância causam os problemas da má fortuna de Nell. Como conclusão do curta, após
uma tentativa frustrada de vingança contra o ministro religioso que levara à proibição da
bebida, Nell tem a possibilidade de “redimir seu passado” nutrindo um relacionamento com
ele. Contudo, a oposição de algumas mulheres pertencentes à congregação a convence de que
ela jamais poderia ser feliz naquela cidade em virtude de seu passado. Em sua fuga pelo
deserto, Nell morre, sendo seu corpo encontrado tarde demais pelo homem que tentou
“redimi-la”. Os valores contidos no filme estão claros e celebram uma vida prudente, pautada
pela temperança e pela valorização do núcleo familiar, mecanismo de redenção da figura
feminina – que aos poucos passa a ocupar também um papel relevante no western.
Mattos indica que à época das produções de Ince, apenas D. W. Griffith rivalizava
em importância na condução de seus westerns. Na verdade, o diretor seria eternamente
consagrado na história do cinema por conceber o controverso filme The Birth of a Nation (O
nascimento de uma nação, 1915). A obra que marca definitivamente o aflorar de técnicas
cinematográficas capazes de implementar a narrativa no filme tem seu mérito diminuído para
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a sensibilidade contemporânea perante o teor altamente racista e deturpador da imagem que
faz dos negros. O gênio de Griffith no cinema, porém, já se fizera sentir anos antes em
dezenas de outros filmes menores, dentre os quais, vários westerns.
Em Fighting Blood (1911), Griffith utiliza um problema familiar para retratar
situações do western com a presença indígena. Antes que qualquer plano se apresente, lemos
em um título de abertura: “O espírito do patriotismo inspirado na juventude”. O propósito
pedagógico fica assim notadamente estabelecido: os espectadores deveriam ser insuflados
pelo amor à pátria. O primeiro plano mostra um homem de meia idade organizando seus
filhos em uma fila segundo a idade. Sabemos que o mesmo é “Ezra Tuttle, veterano da guerra
civil – também drill sergeant44, pai e general”. Dessa forma é que vemos a família sair em
marcha, com cada filho segurando uma arma – até o menor, com idade entre cinco e sete anos
– prestando continência e saudando a bandeira dos Estados Unidos. O pai é assim o general; a
casa, o quartel; os filhos, os recrutas; a família, um pequeno exército – termos estes presentes
nos próprios intertítulos do filme. A trama se desenvolve quando o filho mais velho manifesta
o desejo de sair de casa sem a permissão do pai, o que é apresentado no intertítulo como uma
A. W. O. L. (Absense Without Oficial Leave): dispensa sem autorização oficial. Mesmo com a
tentativa de intermediação por parte da mãe, o filho foge aparentemente para manter um
relacionamento com uma jovem de outra família. Em uma de suas visitas, porém, encontra
indígenas sioux atacando uma diligência. Ele é, assim, o responsável por fazer com que a
família da garota fuja para a casa do seu pai, lugar onde tentarão resistir à investida dos
indígenas. Enquanto os homens e crianças estão atirando de dentro da casa contra os sioux, o
jovem vai em busca de socorro, que chega com um destacamento do exército
convenientemente próximo. Ao final, o pai se reconcilia com o filho e todos prestam
continência ao jovem.

44

Drill sergeant são os oficiais responsáveis por introduzir os novatos no exército de alguns países. Costumam
ser representados como pessoas de linha-dura, extremamente severas e com prazer em humilhar os recrutas.
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Índios dançam e atiram para o alto após ataque a uma diligência em Fighting Blood (1911) de D. W. Griffith

Estes curtas da década de 1910 endossam a perspectiva de que dois traços definem
o gênero do faroeste: a paisagem e o conflito entre estilos de vida que invariavelmente
incorrem em formas violentas de solução. A fronteira é apresentada sob esse signo já nas
primeiras representações e a nação é pensada sob a perspectiva da violência necessária que
promove a ordem e a preservação dos valores estadunidenses, a despeito daqueles que possam
estar ambiguamente situados entre o bem e o mal. Afinal, bem e mal estarão cada vez mais
rigidamente polarizados à medida que as produções se sucederem, legitimando a violência do
progresso.
Antes que alcancemos o momento em que o Oscar estabelecerá uma hierarquia
entre algumas produções e as demais, outros filmes e personagens merecem destaque.
Consideremos o sucessor de Broncho Billy, William S. Hart, diretor de dezenas de filmes e
ator em outros tantos: “Hart transmitia intensidade moral e dramática e encarnava as virtudes
do homem do oeste americano. Fazia questão da autenticidade na recriação dos ambientes
(embora sua ‘verdade’ do Oeste fosse realmente uma visão muito subjetiva) e as histórias dos
seus filmes eram simples, banhadas de sentimentalismo” (MATTOS, 2004, p. 25). Sua última
obra, na acepção de Mattos, é um diferencial para a época em que foi produzida:
Tumbleweeds (O rei do deserto/1925), e como procuraremos elucidar, aponta certa
cristalização de fórmulas narrativas que se reproduzirão nas décadas seguintes.
Tumbleweeds é composto por imagens clássicas do Oeste. Correspondem àquelas
espécies de arbustos típicos de regiões mais áridas que se soltam quando secam e são
carregadas pelo vento. A analogia clara é entre a planta e o cowboy: ambos são móveis,
desenraizados e pertencentes àquele espaço. A tensão do filme girará entre essa mobilidade
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“inerente” ao homem do Oeste e às pressões para que o mesmo se sedentarize, se
“domestique” mediante a inserção em um contexto civilizado, geralmente pelo casamento –
aliando-se aos argumentos de Tompkins mencionados por Loy anteriormente (2004).
Quando o filme foi relançado em 1929 – após o advento do cinema sonoro – o
próprio William S. Hart apareceu antes do início da trama – devidamente paramentado como
cowboy e apresentado como “o mais famoso astro de western” – para proferir um discurso
que funciona como uma despedida, além de sintetizar os principais pontos da trama. Nas
palavras do próprio ator:
A história de “Tumbleweeds” marca uma das maiores épocas da história
americana45. Conta sobre a abertura do território Cherokee no ano de 1889.
12000 milhas quadradas de terras indígenas dos Cherokees em uma frente de
mais de 200 milhas de extensão foram abertas por nosso governo para
aqueles que buscavam boas terras, sobre as quais esperavam construir seus
lares.

Tumbleweeds, então, diferentemente dos filmes até aqui analisados, assume um
posicionamento histórico mais evidente. O pano de fundo se refere a um acontecimento
pontual: a abertura das terras indígenas do Oklahoma em 1889, para a colonização. Como
assinalamos anteriormente, o território havia sido o destino das “Cinco Nações Civilizadas”
que durante o governo de Andrew Jackson foram “remanejadas” para as regiões além do
Mississipi, no que ficou conhecido como “Trilha das Lágrimas”. A data é extremamente
sintomática, pois de fato a ocupação do estado do Oklahoma foi tomada por muitos como o
marco decisivo do fechamento da fronteira (Cf. LOY, 2004). A explicação, em tom didático,
de William S. Hart, segue descrevendo as cenas ao longo do filme:

Por muitos anos, nosso governo havia arrendado estas terras indígenas aos
criadores de gado, que possuíam grandes rebanhos, e então, disse a esses
criadores de gado que partissem. Os cavaleiros destas pradarias não
poderiam imaginar uma dor maior. Encilhando seus cavalos sobre as ladeiras
das colinas, com suas cabeças descobertas viam as grandes filas dos seus
rebanhos como serpentes gigantescas, deslizando sob o poeirento ar pela
última vez.

O tom nostálgico da fala de Hart deixa patente que na década de 1920 a fronteira e
a expansão para o Oeste eram história, tendo sido assimilada como tema central da narrativa

45

Por se tratar de uma fala direta do filme, optamos por manter a controversa tradução de American como
americana, para enfatizar o caráter nacionalista do discurso. O mesmo recurso será empregado ao longo do
trabalho.
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nacional – como mito fundacional. Também é possível salientar que, diferentemente dos
filmes anteriores mencionados, os heróis estão bastante estabelecidos: o homem do Oeste é
aquele que vive no mundo selvagem, irmanado à natureza e lamenta a chegada da civilização,
não por considerá-la perniciosa – afinal de contas, são pessoas “buscando novas terras para
construírem seus lares” – mas porque a vida civilizada representa o fim de um estilo de vida
baseado na relação com a vida selvagem, com a wilderness. No filme, as imagens são claras:
as “serpentes gigantescas de gado” são substituídas por “filas de carroças em caravanas”. Esse
é o próximo momento da fala de Hart:

Então chegaram as carroças em caravanas dos novos donos: os fazendeiros,
os posseiros, os colonos. Alguns com muitos bens outros com nenhum.
Milhares e milhares deles. Todos buscando lugares para acampar ao longo
desta linha de duzentas milhas e esperando, esperando por dias, e semanas e
meses, pelo sinal de partida, o disparo do canhão que os enviaria em sua
carreira, a essa busca insana por novos lugares.

Hart continua seu discurso, evidenciando a heterogeneidade da multidão que
chegava. Nela, além dos colonos e posseiros, deslocavam-se pessoas de caráter duvidoso,
prontos a tirar vantagem das novas terras. Apontar os aproveitadores é importante para
antecipar a identificação dos vilões no filme: aqueles que vêm com a civilização, mas que se
opõem ao estabelecimento de uma comunidade justa e assentada nos valores morais da nação,
contrariando o agrarianismo de Jefferson:

A maioria deles era honesta, mas havia alguns que não eram. Aqueles que se
aproveitaram de seus compatriotas, e ocultos pela escuridão, escapuliam
através dessa linha para levar vantagem. Nosso governo tinha tropas, que
detiveram esta prática injusta. Entraram na faixa de terra e prenderam os
desonestos, colocando-os em prisões. Estes homens receberam o nome de
“sooners46”.

Feita a caracterização dos vilões, o tom da exposição de Hart embebe-se de
heroísmo e dramaticidade ao descrever a chegada dos “cidadãos de bem”:

Então chegaram as multidões. Do norte, do leste, do sul, do oeste. No lombo
do cavalo, de mula, a pé, em carroças, alguns inclusive em velhas bicicletas
altas, todos esperando este som mágico, essa grande explosão do canhão. A
história de “Tumbleweeds” está embebida, ligada a esta grande epopeia
americana. E quando a explosão do canhão chegou, e quando todos esses

46

De soon, ou seja, cedo, precocemente, antes de todos, que se precipitaram. Não por acaso, o estado de
Oklahoma é conhecido como “the sooner state”.
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humanos, veículos e animais iniciaram esta insana corrida do destino, foi
sem dúvida uma bela visão a se contemplar.

É a “epopeia americana” que está sendo exaltada. A bravura destes homens
simples e humildes que a despeito dos obstáculos – vide a variedade dos meios de transporte –
lutam por uma porção de terra na qual pudessem “edificar os seus lares”. Feita a
caracterização da trama de Tumbleweeds, Hart procede então a uma despedida. O filme foi
sua última realização no cinema, o que explica certamente seu tom melancólico. A fala do
ator/produtor deixa claro de que modo, no cinema, uma estrutura do western já se encontrava
razoalvemente cristalizada na década de 1920 e como suas representações já colaboravam
para uma nova versão do processo de ocupação do Oeste: uma versão mitológica, em que o
romantismo e a idealização significavam muito mais do que a acuidade histórica:

Meus amigos, amo a arte de fazer filmes, que é como o fôlego de vida para
mim. Mas por causa de todas as difíceis façanhas sobre cavalos que adorei
filmar para vocês, recebi muitas grandes feridas, que acrescentadas aos anos
vividos concluíram antecipadamente as coisas que eu gloriosamente adorava
fazer: o vento cortando o rosto, o galope trovejante de cavalos na pradaria,
um pouco mais à frente um tronco de árvore caído, o nobre animal que está
sob você e te suporta, no mesmo velho galope que devora o solo.

O ator menciona especificamente o quão emocionante é o ato de filmar, de
representar a história, rememorando os instantes da filmagem com voz embargada,
especificamente no momento em que se refere ao contato com o cavalo, o “nobre animal” que
o suporta. São estas as sensações guardadas das filmagens:

O disparo daqueles que combatem ficando para trás, e então, as nuvens de
pó, através das quais chega a voz distante do diretor: “Ok Bill! Ok! Você
conseguiu! Agora dê uma palmada no nariz de Fritz por mim, certo?” Quão
emocionante é tudo isso... Dê uma palmada no nariz do Fritz, e enquanto seu
braço rodeia seu pescoço, a nuvem de pó não é mais uma nuvem de pó, mas
uma formosa névoa dourada, através da qual aparece uma longa fileira de
gado. Na dianteira, um pônei Pinto... um pônei Pinto com uma sela vazia... e
então, o tão amado relincho, o relincho de um cavalo, tão formoso que nada
parece viver entre ele o silêncio: “Escute... escute chefe.... por que você está
cavalgando aí no fundo, por que não vem cavalgar aqui comigo? Pode ver
chefe, a sela está vazia, os meninos lá na frente estão chamando, estão
esperando por você e por mim para ajudar a conduzir este último e grande
rebanho até a eternidade”. Adiós amigos, Deus os abençoe, a todos e a cada
um.
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William S. Hart em sua despedida para a abertura de Tumbleweeds, feita em 1929.
“A mais famosa estrela do western” da década de 1920 em seu “Adios amigos”

Não importa se, como apontamos anteriormente, os cowboys e a atividade de
transportar o gado em direção às estradas de ferro tenham sido pouco relevantes do ponto de
vista histórico após 1880 (Cf. SELLERS, MAY, MACMILLEN, 1990). A motivação não se
direciona ao feito histórico, mas ao ato de representar tal feito. A representação substitui o
representado. O mito suplanta a história apenas trinta e cinco anos após a “conclusão” do
“fato”. A poeira é uma “nuvem dourada” e o cavalo – o nobre animal – é o símbolo máximo
da individualidade, da mobilidade, da liberdade desse cowboy e de seu gado que
fantasmagoricamente esvaem-se em meio à nuvem poeirenta. Nessa imagem enevoada, a vida
do cowboy é quase onírica, pois vaqueiro e boiada seguem seu destino “até a eternidade”.
O enredo do filme estabelece então, três “personagens” básicos do western, que,
como se verá, configurarão a estrutura reconhecível do gênero por algum tempo: existem os
heróis (os homens do Oeste identificados como cowboys), os colonos, representantes da
sociedade civilizada (idealizada segundo o agrarianismo) e os vilões (que põem em risco ou
corrompem o estabelecimento dessa nova sociedade que avança sobre o Oeste). Procederemos
à análise de alguns detalhes do enredo para que se torne claro de que forma esta obra se
destaca como uma das responsáveis por cristalizar alguns esquemas narrativos do gênero.
Como a fala de Hart assinala, Tumbleweeds, diferentemente do que se dará com a
maioria dos filmes posteriores do gênero, efetivamente apresenta o vaqueiro como seu herói,
colocando-o na lida efetiva com o gado. O plano de abertura apresenta uma manada e o
primeiro intertítulo expõe prontamente o tom melancólico da obra prenunciado pela fala
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ulterior de Hart: “Homem e animal – ambos alegremente ignoram que seu reino chegou ao
fim”. Em sequência, os cowboys conduzem o rebanho em suas montarias cantando o tema
que reforça o individualismo, a mobilidade, a liberdade daquele estilo de vida: “Oh eu sou um
andarilho que vagueia, um cardo [tumbleweed] que rola pelo ar, a pradaria é a minha pista de
corrida, o vento selvagem é o meu corcel”. Em seguida, o persongem principal de William S.
Hart, Don Carver, é apresentado em novo intertítulo como “apenas mais uma tumbleweed” e
aparece cavalgando velozmente enquanto algumas dessas plantas secas cruzam seu caminho
levadas pelo vento.

Tumbleweeds: o cowboy e a planta. Móveis, livres e selvagens.

O romantismo plasmado nessa sequência de abertura expunha para o espectador
inicial – que não contava com a fala didática de Hart – uma mensagem de fácil apreensão:
quem é o cowboy e o que ele representa. Ele é o homem que não está inserido na civilização.
Não que não seja minimamente civilizado, que desconheça seus valores ou os combata: é
aquele que opta por deixar a civilização em favor de uma vida alicerçada na comunhão com a
natureza selvagem. O avanço da fronteira sobre o Oeste será sempre o processo histórico que
colocará esse estilo de vida sob ameaça. Alguns esquemas do filme reforçam esse ponto.
Ainda na abertura, após cruzar as tumbleweeds, Carver se depara com uma
serpente que faz refugar sua montaria. Ao sacar a arma para dar fim à cobra, o cowboy se
detém, desiste de matá-la e, como se vê no intertítulo seguinte, declara: “Vá em frente e viva.
Você tem muito mais direito de estar aqui do que os que vêm chegando”. A natureza
selvagem – a wilderness – é respeitada pelo cowboy, o que reforça a ideia de que a
“selvageria” do mundo natural em oposição aos padrões da vida civilizada “domesticada”
deve ser assumida como uma chave central para interpretação do gênero. Isso é corroborado
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quando em seguida ele se depara com uma loba morta pela serpente, com os filhotes ao lado.
Como bom homem “selvagem”, Carver pega os filhotes e leva para o rancho – “o lugar mais
fértil daquela terra fértil” – para que os mesmos sejam cuidados pelos demais cowboys.
Essas duas primeiras sequências servem assim para caracterizar o cowboy,
reforçando o contraste que será estabelecido com os colonos que vêm chegando. Na sequência
seguinte, Carver se dirige à cidadezinha que fica no limite da faixa de terra a ser aberta, no
Estado do Kansas, e se assegura de que a colonização acontecerá. É nessa sequência que
vemos o primeiro grupo de colonos. O momento é importante, pois aponta o envolvimento do
companheiro atabalhoado de Carver, Kentucky Rose (o alívio cômico da trama), com uma
viúva em busca de sua porção de terra: ele facilmente sucumbirá a essa domesticação que o
casamento e a civilização trarão, reforçando a relutância de Carver em fazer o mesmo. Como
uma representação visual do discurso de Hart na abertura do filme em 1929, a sequência
seguinte apresenta Carver e outros cowboys encilhando seus animais no alto de uma colina
contemplando as “serpentes de gado” que se despedem das pradarias; cada uma guiada por
seus bandos de vaqueiros vão sendo conduzidas para fora da faixa de terra.
Diante dessa cena, Carver retira seu chapéu em uma atitude quase enlutada, para
declarar solenemente a frase que sintetiza o filme: “Boys – It’s the last of the West”! Essa
caracterização dramática do processo histórico potencializada pela dimensão romântica
conscientemente impressa em cada detalhe dessa película, claramente a diferencia das demais
produções da época. Pela primeira vez o movimento de expansão para o Oeste é tão
vividamente representado e seu significado tão didaticamente exposto.
Não é possível que nos detenhamos ao longo de cada sequência que muito
agregam à interpretação que ora apresentamos. Em uma síntese, a narrativa se desenvolve em
torno do crescimento da cidade às vésperas do tiro do canhão que permitirá a colonização do
território indígena. A pacata cidadezinha de Caldwell – de 200 habitantes – se transforma em
“uma metrópole fervilhante e febril”. Nesse cenário aparecem os aproveitadores, aqueles que
tentarão se valer da ocasião de ocupação das terras para tirar vantagem. Em uma sequência,
Carver vê um destes homens maltratar uma criança e, agindo em defesa do menino, acaba
humilhando o homem em público. O contraste entre o figurino de ambos é gritante: Carver é o
típico cowboy – lenço, cinturão com a arma, esporas, chapéu – enquanto o sujeito é um típico
homem do Leste urbano. Daí o significado pungente da frase de Carver após a humilhação
pública: “Espero que você aja como um homem depois disso!” Enquanto, no momento
seguinte, descobrimos que o homem é amigo de um falsário e que ambos pretendiam se
apossar – para vender posteriormente e não para “construírem suas vidas” – justamente do
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rancho no qual Carver e seus amigos moravam, o cowboy é confrontado por seu patrão: “Don,
por que você não se registra para conseguir um pedaço de terra para se instalar?”. A resposta
de Carver é categórica: “A única terra em que me instalarei será debaixo de uma lápide”. A
tumbleweed, uma vez desprendida do solo, não poderá ser enraizada novamente em vida.
Na sequência seguinte, Carver em uma confusão dentro de um bar quando ele
tenta literalmente laçar seu companheiro, acaba por laçar uma mulher que passava pela porta
do bar/hospedaria, o que planteia o confronto vida selvagem/vida civilizada, central do
western. A imagem do laçamento também é importante para uma interpretação do papel da
mulher no gênero fílmico: ela é laçada como um animal rebelde, mas é ela quem representa o
maior risco de domesticação. Molly, a mulher, é irmã do menino que Carver defendera na rua
da cidade e ambos são meio-irmãos do homem que repreendera o garoto e fora humilhado
pelo cowboy, chamado Noll. Assim, os três personagens centrais remetem aos três grupos
básicos já apontados anteriormente no western: Carver tipifica o herói “selvagem”; Molly é a
representante dos colonos ansiosos por construírem suas vidas e avançarem com a civilização;
e Noll, seu meio-irmão, é o vilão que põe em risco ou corrompe a existência dessa sociedade.
Carver fica absolutamente embaraçado diante de Molly. O constrangimento
denuncia seu interesse, quando ele afirma que também buscará um pedaço de terra no qual
possa se estabelecer, contrariando o que havia declarado anteriormente a seu patrão. A mulher
e o casamento se consolidam assim, como o caminho para que o homem do Oeste se civilize.
Deste modo, se as primeiras sequências foram responsáveis por caracterizar o herói a partir de
seu estilo de vida – ainda que melancolicamente anunciando o fim desse mesmo estilo – o
segundo conjunto de sequências deixa transparecer o quanto esse processo de “domesticação”
pode ser positivo, desde que estabelecido nos valores morais da família e do casamento e do
imaginário agrariano do homem que se constrói por meio do próprio trabalho com a terra.
O terceiro ato do filme está ligado ao momento de abertura para a colonização da
faixa de terra. As imagens de carroças e seus condutores pululam na tela: famílias de prole
numerosa, um casal de idosos, viúvas. Em meio às escaramuças dos bêbados, um par de
indígenas assiste a tudo: são apenas espectadores47. Os colonos são aqueles que disputarão
literalmente a corrida em busca da melhor porção do território a ser aberto. Na fila de
inscrição, Kentucky Rose se mostra ainda mais prestativo e interessado na viúva que
encontrara no início da trama: são estes os povoadores da última fronteira. Numa mensagem
cara ao cristianismo, jovens, velhos, viúvas e crianças são amparados e herdarão a terra.
47

E é perturbador ao espectador contemporâneo perceber que os segundos em que os indígenas aparecem vêm
acompanhados de um som de tambores na trilha de acompanhamento.
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Nessa sequência, Carver aparece com roupas novas e limpas, empunhando flores
para Molly. Quando entra no quarto, o cowboy não sabe o que fazer com as luvas: aquele não
é o seu espaço. Durante o encontro do casal, lá fora se pode ouvir os cowboys cantando a
canção de abertura, enfatizando sem sutilezas o dilema vivido pelo personagem: se ele é uma
tumbleweed, como poderá se enraizar novamente? Mesmo assim, se descobre alguns planos à
frente que a intenção de Don Carver é apossar-se do rancho em benefício de Molly e o
espectador percebe que o lamento do personagem lá no início – “É o fim do Oeste!” –
converteu-se em um desejo por se fixar, se enraizar novamente.
Como obstáculo esperado para o desenvolvimento da trama, Noll, o irmão sem
caráter de Molly, ouve os planos de Carver e o denuncia às autoridades como “sooner” ao
saber que ele irá em busca de algumas cabeças de gado perdidas no território. Carver vai em
direção ao disputado rancho e, nesse momento, temos ainda mais reforçada a imagem do
cowboy como o “rei do deserto”, ou seja, como aquele que é o verdadeiro senhor daquele
espaço. No plano seguinte, o personagem aparece conversando com indígenas que o alertam
sobre a chegada de soldados para prendê-lo. Além do aviso, os índios se prontificam a lutar
em sua defesa. A não civilidade do herói é assim reforçada – novamente, com um
acompanhamento da trilha sonora marcado por tambores tribais. A resposta acompanhada de
um gestual exagerado de Carver é negativa: “Não meus amigos, não lutem, se os soldados
brancos me quiserem, eu irei”. Quanta nobreza!
Deste modo, Carver é preso e não consegue avisar Molly que o esperava para a
festa na véspera da abertura da terra. O roteiro procede, assim, aos arranjos narrativos que
conduzirão ao clímax. Há um plano aqui que ainda merece destaque. No interior de uma das
cabanas está o casal de idosos anteriormente presentes na fila para a inscrição como colonos.
Sentado à mesa, o idoso lê o Salmo 23 enquanto a senhora placidamente o escuta: “O Senhor
é o meu pastor e nada me faltará. Ele me fará deitar em pastos verdejantes”, e ela prontamente
interpreta isso como uma promessa a ser cumprida no dia seguinte. É o Destino Manifesto de
aqueles homens simples completarem a construção dessa nação de “verdes pastos e águas
tranquilas”, como na promessa bíblica.
Quando chega à cidade durante a festa, Carver é quase linchado e Molly assiste à
cena perplexa. No dia seguinte, horas antes da abertura da faixa, Noll e seu comparsa
assassinam um policial e penetram na terra a ser aberta, o que é assistido por Kentucky Rose.
Ao saber do acontecido, o cowboy abandona sua resignação e elabora um plano de fuga para
defender os interesses de Molly, ainda que esta não o saiba. A tensão cresce quando chega
enfim a hora, anunciada pelo glorioso intertítulo: “Enfim O DIA – quando ao meio-dia um
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tiro de canhão enviará cem mil edificadores de um império correndo através das barreiras
rompidas da última fronteira”.
A cena seguinte é uma nova representação imagética do discurso/despedida de
Hart: “No lombo do cavalo, de mula, a pé, em carroças, alguns inclusive em velhas bicicletas
altas, todos esperando este som mágico, essa grande explosão do canhão”.

Os “edificadores de império” em quatro takes

Várias tomadas rápidas estabelecem o clima de ansiedade à medida que cada um
dos personagens se posiciona para a largada da corrida – em seu sentido mais literal. Quando
o disparo acontece e todos saem em busca “insana” – nas palavras de Hart – Don Carver vê
seu cavalo chegando pelas mãos do companheiro; salta sobre a cerca que cumpria a função de
cela, monta o animal e corre em direção ao rancho. Como bom cowboy, Carver ultrapassa
todos os “competidores”, encontrando pelo caminho muitos veículos quebrados e montarias
tombadas. Na corrida, ainda tem tempo para salvar a viúva que se encaminhava para um
precipício com sua carroça e filhos. Esse pequeno ato não é um empecilho ou atraso:
enquanto os demais corredores contornam obstáculos, Carver salta sobre eles. Ao chegar ao
rancho, Carver se depara com os vilões: Noll, o irmão de Molly, se rende, enquanto seu
comparsa falsário foge. O cowboy crê que conseguira honrar o propósito de conseguir o
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rancho para sua pretendida. No caminho, entretanto, o fugitivo comparsa se encontra com
Molly e dá a entender que Carver usurpara o rancho que ele havia conquistado honestamente.
A mulher então, ao chegar ao local, declara para o frustrado cowboy: “Você não é apenas um
aproveitador (sooner), você é um ladrão!”. Resignado, Carver desiste de convencer Molly e
vai embora, colocando a seguinte questão para o espectador: o cowboy não se “domesticará”?
Quando se vai, encontra novamente uma serpente no meio do caminho. Dessa vez, porém,
Carver atira e mata o animal, em uma atitude absolutamente simbólica. A natureza selvagem,
assim como aquilo que o cowboy representa, não possui mais lugar no novo mundo que
ocupará aquele espaço – assim como as “gigantescas serpentes de gado”.
Os minutos finais reservam, contudo, uma pequena reviravolta. Kentucky Rose se
casa realmente com a viúva, como a trilha sonora dá a entender. Quando conta para o amigo
acerca de sua decisão – “Vou me prender!” – ouve do mesmo: “Queria fazer a mesma coisa,
mas errei por muito. Adquiri um carinho muito grande por ela, mas são necessários dois para
fazerem um negócio.” E prossegue: “As mulheres não são confiáveis, as vacas são [!]. É por
isso que estou indo para a América do Sul onde há milhões delas”. É com esse pragmatismo
que o cowboy busca resolver seu dilema. No entanto, ao sair, Carver encontra os vilões da
trama – Noll e seu comparsa – tentando roubar o pedaço de terra conseguido pelo casal de
idosos que apareceram pontualmente em toda a trama. Desarma a ambos e os entregam presos
às autoridades, pelo que é inocentado. Em seguida, um plano caracteriza a desolação do
cowboy por sua má sorte: no fundo o desejo era de permanecer no rancho com sua amada,
prender-se, enraizar-se. E em poucos segundos é isso que ocorre. Ao entrar na hospedaria,
Don Carver é surpreendido por Molly segurando seus laços nas mãos – os mesmos laços que
a prenderam a ele no início da trama. Os dois últimos planos representam isso: Don Carver e
Molly estão sobre um outeiro contemplando toda a pradaria. Em seguida, uma tumbleweed
rola até ficar presa em uma cerca – símbolo da civilização, da domesticação, da demarcação.
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Em dois planos, o cowboy “se prende” – “It’s the last of the West”

A despeito de todo esse sentimentalismo e idealização da narrativa da história
nacional, Mattos (2004) indica que à época de sua exibição, Tumbleweeds se destacava pelo
seu “realismo”. Àquela altura, Hart já havia sido substituído por Tom Mix como o mais
popular dos cowboys e o tipo de herói representado por este “introduziu o senso de
espetáculo” no western, que seria assimilado e levado ao extremo pelos westerns B
produzidos no cenário da Grande Depressão.
De fato, à época Bill Hart era conhecido pela sua preocupação com a “fidelidade
histórica”. No entanto, a crítica de Mordaunt Hall do NY Times deixa clara a consciência
acerca do aspecto idealizado já perceptível no western: “Outros cavalos podem correr e correr
rapidamente na disputa dos ‘colonos’ por seu pedaço de terra, mas nenhum animal de quatro
patas poderia jamais suportar as dificuldades como a montaria de Don Carver, porque ele
simplesmente tem que ganhar”48. Pelo olhar do companheiro de Carver, Hall afirma e
prossegue na explicitação da idealização do herói:

Kentucky reverencia Don Carver, e quem não o faria? Não é Carver o
protetor de garotos, cães, idosos e de uma garota atraente? Ele é tão bom que
alguém poderia se surpreender quando ele toma uma dose de whisky no
grande e velho bar. Sr. Hart realça toda a justiça de Carver, sua destreza
mental e seu heroísmo físico – por um movimento brusco, uma boca
reveladora, um olhar ameaçador ou uma cintura bem armada e um peito bem
aberto.49

48

Texto original: Other horses could run and run fast in the race of the "homesteaders" for their tract of land, but
no four-footed animal could ever have stood the gaff like Don Carver's mount, for it just had to win.
49
Texto original: Kentucky reveres Don Carver, and who wouldn't? Does not Carver protect boys, dogs, old
people and an attractive girl? He is so good that one is surprised that he takes a drink of rye at the long, oldfashioned bar. Mr. Hart emphasizes all Carver's righteousness, his mental dexterity and physical prowess—by a
jerky move, a tell-tale mouth, a threatening eye or a well-belted waist and well-thrown-out chest.
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Pela resenha sabemos que os dois filmes anteriores de Hart não haviam sido tão
exitosos assim. “Singer Jim McKee não foi exatamente um grande sucesso e sua construção
anterior de Wild Bill Hickok não fez juz à atitude ou físico intrépido daquele cavalheiro”

50

.

Lemos também que ainda que Mr. Hart continue sendo o mesmo “ator estiloso que sempre
foi”, seu personagem não é entediante, tendo até arrancado aplausos da audiência em alguns
momentos particulares. A crítica encerra dizendo que antes da exibição do filme, Ted Lewis e
seus palhaços musicais entreteram o público auxiliando-nos a imaginar o que exatamente
significava ir ao cinema na década de 192051.
O texto publicado em 21 de dezembro de 1925 dá a entender que talvez o filme
até pudesse ser verossímil do ponto de vista da produção, mas já indica que existia uma
clareza entre público e produtores acerca do que representava um filme de western: um herói
destemido, capaz de façanhas únicas, defensor da justiça e do bem. Assistia-se a um filme de
faroeste buscando ocasiões para se aplaudir a destreza do cowboy e não para compreender o
que foi o processo de ocupação do Oeste. No texto publicado na Variety dez dias depois se
vêem mais dados a esse respeito: “Este é um típico western de Hart embora a história traga
um ângulo um pouco diferente sobre a abertura do país. Seu tema é a corrida de colonos para
conseguir terras no território Cherokee, uma área indubitavelmente famosa nos anais do
Velho Oeste, de acordo com a exigência de Hart por autenticidade em seus filmes”

52

. O

western de Hart é “típico”, o Oeste é “Velho”: as convenções já existem.
Convenções estas que ultrapassam a história. O que se sabe é que essa excessiva
idealização será responsável pela imensa popularidade do gênero western em produções B, o
que redundará em relativo desprezo por parte do cinema “sério” com relação ao gênero. O
western será considerado uma evasão, um escape juvenil diante das agruras que as décadas de
1930 e 1940 reservavam para os Estados Unidos – e para o mundo. Tompkins (apud LOY,
2004) atribuíra a esse senso de aventura masculina a razão, o sucesso do gênero. Wright e
50

Texto original: Singer Jim McKee, was not exactly a howling success and prior to that his film conception of
Wild Bill Hickok did not live up to that dauntless gentleman's bearing or physique.
51
Arlindo Machado (1997) chama a atenção sobre o modo como o “cinematógrafo” nasceu em “lugares
iníquos”, distantes do ascetismo e da moral característicos de uma certa modernidade. O local típico de exibição
dos filmes na virada do Século XX eram as casas de variedades, que o autor generalizadamente chama de
vaudevilles. “Eram locais bastante populares e também um tanto mal-afamados por causa da atmosfera plebeia e
do ‘baixo nível’ dos espetáculos burlescos ali encenados” (MACHADO, 1997, p. 78). Ainda que com o adentrar
o século, a aquisição das técnicas narrativas e a busca por respeitabilidade para captação do público burguês
tenham tornado o cinema mais sério, nos anos 1920 ainda é possível perceber reminiscências desse primeiro
cinema no qual a exibição do filme era apenas uma dentre as atrações da noite.
52
Texto original: This is a typical Hart western, although the story carries something of a different angle on the
open country. Its punch is a stampede of homesteaders to claim-stake the Cherokee Strip, an area undoubtedly
famed in the annals of the Old West, as Hart is fastidious on the authenticity of his pictures.
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Slotkin (apud LOY, 2004) consideravam a popularidade como uma resposta às mudanças
econômicas que puseram fim ao idealismo jeffersoniano. Mattos (2004) acrescenta ainda:

Nos anos 20 e 30 tornou-se óbvio que o público preferia uma versão
idealizada do Oeste. Este sentimento generalizado talvez fosse uma reação
contra os filmes de William S. Hart, que acentuara o realismo sobre tudo o
mais. Porém, os filmes de Hart fizeram sucesso nas bilheterias, de modo que
culpar seu respeito pela autenticidade seria fora de propósito. Mais
provavelmente o desejo de um Oeste idealizado teria se originado da
crescente complexidade e sofisticação dos “tempos modernos”, aos quais
milhões de pessoas acharam difícil se adptar. Por causa disso surgiu uma
demanda para a representação do Oeste como uma época em que as coisas
eram bem simples, quando o Mal era o Mal, e o Bem era o Bem e os dois
nunca entrariam em acordo. A Depressão, é claro, teve muito a ver com o
anseio pelas “verdades do passado”, pois a ruptura da economia havia
abalado a fé de muitas pessoas na América e seus sistemas. Daí porque os
filmes dos anos 30 e 40 (mas especialmente aqueles da década precedente)
tornaram-se meios de evasão para as massas, o cinema um lugar onde
alguém podia ir e no qual, durante algumas breves horas, esquecer a dura
realidade lá fora. E em nenhum gênero este senso de escapismo foi mais
evidente do que nos westerns desse período. (MATTOS, 2004, p. 30)

As interpretações são diversas, mas a história comprova que até 1960 a produção
de westerns foi avassaladora e os cowboys passaram a ser os heróis prediletos de crianças e
adolescentes – e para todas as idades. “Com a chegada do som, a popularidade do gênero de
algum modo caiu, apesar de a produção dos faroestes ter diminuído pouco até os anos 1960.
Hollywood fez mais de 800 filmes do gênero na década de 1950” (BAREFOOT in KEMP,
2011, p. 242). As matinês povoaram a criação dessa geração estadunidense do entreguerras,
já conscientes do lugar histórico que sua nação ocupava. E apenas vez ou outra a indústria
hollywoodiana cada vez mais estabelecida produzia um western que pudesse ser digno de
destaque em tão vasto universo amostral, merecendo a menção nas indicações da Academia
de Artes e Ciências Cinematográficas.
Os primeiros westerns aqui mencionados – The Great Train Robbery, Fighting
Blood, Past Redemption, Tumbleweeds – proporcionaram a possibilidade de mapear alguns
elementos que aos poucos se cristalizaram na narrativa do gênero. A tensão principal sempre
se dará entre a sociedade que nasce, o herói que a defende e o vilão que a ameaça. Alguns
personagens e situações se tornam progressivamente recorrentes, como o lugar ocupado pelos
indígenas e pela mulher, nessa narrativa teutônica/anglo-saxã e masculina. Entretanto há um
elemento que, como apontamos, é básico para todo e qualquer western: a paisagem, a
natureza, a wilderness. E antes que possamos nos dedicar aos westerns indicados ao Oscar até
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1969, é necessário compreender um pouco melhor a importância do tema na construção da
narrativa nacional estadunidense.

1.3 – The Wilderness: a tese da fronteira e a Western History

Representações sobre a natureza podem ser identificáveis em diversos espaços e
tempos históricos. Mais do que fonte de recursos para a produção de sustento e de riquezas, o
mundo natural pode oferecer um vasto repertório de signos, um imaginário fértil a partir do
qual identidades e ações podem ser estabelecidas. Até este ponto nos referimos ao
agrarianismo jeffersoniano, por exemplo, que vincula ao princípio fisiocrata uma idealização
moral do yeoman, o camponês humilde que trabalha a terra. Contudo, mais que a natureza
transformada e apropriada, basilar para a identidade nacional estadunidense é a “natureza
selvagem”, intocada, sacralizada.
O tema das representações da natureza é uma das muitas possibilidades abertas
pelo campo historiográfico da história ambiental. Assumindo a perspectiva de Worster (1991,
p. 201) ao afirmar que “em termos bem simples [...] a história ambiental trata do papel e do
lugar da natureza na vida humana”, entendemos que este campo do saber histórico procura
reaproximar cultura e natureza, anulando o dualismo radical entre as duas esferas, alicerce da
racionalidade moderna. De fato, a história ambiental opera em três níveis: a) a análise da
natureza propriamente dita (maneiras como os elementos orgânicos e inorgânicos interagem
entre si); b) a dimensão socioeconômica, que foca os níveis de organização social dos grupos
em interação com os recursos naturais a que se tem acesso; e c) as dimensões simbólicas das
interações entre homem e natureza (nível no qual se encontra o problema aqui em questão).
Na análise dessas dimensões simbólicas, importa salientar que não apenas o
homem é tomado em relação às perturbações que efetua no mundo natural, mas também esta
natureza, este ambiente personificado passa a ser visto para além de um dado a ser
sistematizado ou dominado, passivo diante da ação humana, respondendo ele também a estes
estímulos. A natureza torna-se então um cenário ativo e decisivo para as explicações dos
processos históricos. Maturana e Varela (2005, p. 12) afirmam que “se a vida é um processo
de conhecimento, os seres vivos constroem esse conhecimento não a partir de uma atitude
passiva e sim pela interação. Aprendem vivendo e vivem aprendendo”. Há uma perturbação
mútua. Ocupar o Oeste, colonizá-lo, arar a terra, dizimar os búfalos, dinamitar as rochas, essa
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ação não é unívoca. Em cada uma dessas ações a natureza “responde” e não somente com
reflexos “naturais” que se dão por conta da intervenção humana, mas oferecendo imagens que
se convertem em enunciados e significados.
Uma preocupação teórica derivada dessa aproximação entre o cultural e o
ambiental reside no risco de incorrer em determinismo geográfico. No entanto, entende-se que
assumir o condicionamento efetuado pela esfera do ambiental não implica em determinismo,
pois não se perde de vista as múltiplas derivações e possibilidades, o caos característico dos
processos, tanto naturais quanto humanos. A imprevisibilidade é assumida pela história
ambiental, bem como a urgente necessidade de avaliar a forma como as configurações sociais
lidam com a natureza: “Não se trata, portanto, de reduzir a análise histórica ao biofísico, como
se esse aspecto fosse capaz de explicar todos os outros, mas de incorporá-lo de maneira forte
[...] na busca por uma abordagem cada vez mais ampla e inclusiva de investigação histórica”.
(PÁDUA, 2010, p. 94)
Essa aproximação teórica com a história ambiental será aprofundada no terceiro
capítulo. Por ora, cabe frisar que o western pode vir a ser um objeto dessa corrente
historiográfica, por se tratar exatamente de uma “dimensão simbólica das interações entre
homem e natureza”. Com relação a esse tema, Maria Ligia Prado (1999) afirma que a natureza
sempre foi objeto de interesse devido ao seu poder incontrolável e imprevisível:

No Século XIX, os cientistas desejavam observá-la, medi-la, descrevê-la,
calssificá-la e rotulá-la. Já os artistas românticos viam-na atravessada pelas
qualidades e defeitos semelhantes aos dos seres humanos e nela projetavam
sentimentos, despertando admiração ou temor. [...] O primeiro grupo
utilizava a linguagem supostamente objetiva e fria da ciência, o segundo
fazia descrições que carregavam nas cores e tintas e que respiravam emoções
[...] Na perspectiva do historiador, a natureza pode ser entendida como um
objeto sobre o qual se elaboram representações que carregam visões de
mundo e contribuem para a gestação de imagens e ideias que vão compor
repertórios diversos, entre eles, os constitutivos da identidade do território e
da nação. (PRADO, 1999, 179-180)

A autora também se reporta a Franklin e Jefferson para examinar de que forma a
natureza americana – em seu sentido lato – era superior à natureza europeia, essencialmente
por conta de sua novidade: “Em contrapartida ao velho e desgastado mundo europeu, os
norte-americanos descobriram a jovem e pura wilderness” (PRADO, 1999, p. 187).
Empregamos também a nota de rodapé da autora para compreensão desse termo que vem
sendo adiada ao longo de nossa escrita: “Wilderness não tem tradução exata em português.
Significa sertão, selva, lugar primitivo, mas sem a precisão da palavra inglesa.” (PRADO,
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1999, p. 187). Esse primitivismo está associado a um mistério, esplendor e força que se
perdem em qualquer possibilidade de tradução. É um motivo edênico que imprime em nova
formulação ideológica o marcante traço religioso que se faz sentir na história estadunidense:
“Na profunda solidão, em contato direto com a natureza, conversava-se com Deus. As
verdades emergiam mais facilmente das paisagens desabitadas do que nas cidades ou no
campo, onde os trabalhos dos homens haviam se sobreposto aos de Deus” (PRADO, 1999,
p.188).
Dando prosseguimento ao levantamento de “tramas, telas e textos” em que se
pode perceber essa relação com a natureza no contexto estadunidense, Prado reforça a ideia de
que nesse processo satisfaz-se a ambiguidade típica das construções identitárias nacionais
americanas manifestadas no simultâneo fascínio e afastamento com as realizações do
continente-mãe. Para alguns, os jovens enviados para a Europa retornavam efeminados e
deveriam recuperar sua masculinidade na fronteira, nas planícies do Meio-Oeste – atestando o
aspecto masculino do mito do Oeste. Essa simplicidade e pragmatismo eram necessários, pois
tais eram as qualidades das instituições norte-americanas.
Quanto às telas, Prado menciona a Escola do Rio Hudson e suas grandiosas
paisagens, mas dá mesmo ênfase a um quadro de George Caleb Bingham, que a seu entender,
certamente fora conhecido por Frederick Jackson Turner na elaboração da tese da fronteira
que debateremos à frente. Intitulada Emigração de Boone ou Daniel Boone Acompanhando
Colonizadores Através da Garganta Cumberland, o quadro retrata o momento em que Boone
ultrapassa os Montes Apalaches pela famosa passagem do Rio Cumberland nos limites entre
os estados de Tenesse, Kentucky e Virgínia:

No meio da pintura vê-se Daniel Boone, de rosto decidido e másculo,
vestindo um impecável casaco de couro de antílope, espingarda no ombro,
segurando as rédeas do cavalo branco na mão e marchando na direção do
oeste [...] O grupo atravessa a wilderness, envolvidos por uma paisagem
amedrontadora, onde sobressaem, bem à frente, vários galhos de árvores
dramaticamente quebrados. Uma solitária ave voa ao fundo. Entretanto, os
sentimentos de confiança e determinação transmitidos pela pintura
relacionam-se com a escolha do autor de cobrir o grupo com uma luz
especial, religiosa, quase mágica. É a imagem dos indivíduos que têm
iniciativa e determinação, apresentados como vencedores e integrantes do
“povo eleito”. (PRADO, 1999, p. 200)
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Esta aparente digressão se justifica para que se tenha explicitada a importância da
oposição civilização/natureza na construção do western, enfatizando de que forma esta
idealização da natureza está na base da construção identitária nacional dos Estados Unidos,
sendo que os mesmos elementos simbólicos perceptíveis na obra mencionada podem ser
notados nos longos planos abertos característicos do faroeste.
A wilderness está assim, ligada à novidade “inerente” da nação estadunidense em
construção durante o Século XIX. Esse excepcionalismo era percebido até mesmo por
importantes teóricos europeus, como mostra Nísia Lima Trindade (1999) reportando-se a
Tocqueville na obra A democracia na América ao afirmar que o norte-americano:

não se sente mais ligado a um método antigo que a um novo; não criou para
si nenhum hábito, e facilmente se subtrai ao império que os hábitos
estrangeiros poderiam exercer sobre seu espírito, pois sabe que seu país não
se parece com qualquer outro e que a sua situação é nova no mundo
(TOCQUEVILLE apud TRINDADE, 1999, p. 37)

A autora menciona ainda que o diferencial estadunidense em relação à Europa
pode ser encontrado em outros intelectuais como Gramsci e Weber, mas sua tese central
procura entender como essa novidade e ineditismo são pensados a partir da imaginada
situação de uma linha fronteiriça que delimitava o avanço do leste sobre o Oeste. Mais que a
oposição norte-sul que culminou com a Secessão e que marcou boa parte da interpretação da
história de formação dos Estados Unidos até o fim do Século XIX, o avanço da nação em
direção do Atlântico ao Pacífico cria a típica situação histórica em que tempos históricos
diversos se encontram: “O conceito-chave para entender esse ponto é o de fronteira, que
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enfatiza o deslocamento espacial e a progressiva expansão do núcleo inicial da sociedade
americana. Para muitos autores, a fronteira representaria o tema-chave para a compreensão da
democracia nos Estados Unidos da América do Norte” (TRINDADE, 1999, p. 41). Toda a
novidade do processo histórico e o significado simbólico de renascimento da nação só seriam
possíveis nessa situação de fronteira, o que foi apontado também por Tocqueville:

Ao fim do século passado [XVIII], ousados aventureiros começaram a
penetrar nos vales do Mississippi. Foi como se ocorresse um novo
descobrimento da América: em breve, uma grande corrente de imigração
dirigiu-se para ali; viram-se, então, sociedades desconhecidas erigirem-se de
repente no deserto. Estados cujo próprio nome não existia alguns anos antes
passaram a figurar na União Americana. Foi no Oeste que se pôde observar a
democracia chegar a seu derradeiro limite. (TOCQUEVILLE apud
TRINDADE, 1999, p. 42)

E eis que este pequeno trecho tem o potencial de reverberar as camadas de
signifcado que repousam sob a imagem do faroeste e que até aqui procuramos escanear. Em
todos estes autores, porém, a unanimidade é que a síntese desse papel da ocupação do Oeste
na história estadunidense é mérito do historiador Frederick Jackson Turner que, em 1893,
profere um discurso – posteriormente convertido em ensaio – em um evento de historiadores
intitulado O significado da fronteira na história americana (The Significance of the Frontier
in American History). Permitiremo-nos percorrer os argumentos deste texto para ressaltar
como a tese da fronteira turneriana consegue ser uma interpretação histórica que
simultaneamente define a construção da nação estadunidense como continuidade do projeto
de modernidade europeu e uma ruptura, no sentido de ultrapassagem, deste mesmo projeto.
Como Loy (2004) afirmara anteriormente a diminuição da oferta de terras do
Oeste levou o escritório do Censo a proclamar o fim da fronteira em 1890. É a partir desse
dado que Turner inicia sua argumentação:

Em um recente boletim da Superintendência do Censo de 1890 aparecem
estas importantes palavras: “Até 1880 e incluindo esta data, o país tinha uma
fronteira de colonização, mas atualmente a área não povoada tem sido tão
interrompida por corpos isolados de povoamento que dificilmente pode-se
falar a respeito de uma linha de fronteira. Por esta razão, na discussão a
respeito de sua extensão, seu movimento em direção ao oeste, etc., ela não
pode continuar possuindo espaço nos relatórios do censo”. Esta breve
declaração oficial marca o encerramento de um grande movimento histórico.
Até os dias atuais a história Americana tem sido em grande medida a história
da colonização do Grande Oeste. A existência de uma área de terras livres,
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seu recuo contínuo, e o avanço do povoamento americano em direção ao
Oeste, explicam o desenvolvimento Americano.53 (TURNER, 1961, p. 37)

Essa é a frontier thesis. A fronteira é representada como uma “linha” rígida que
separa as “terras livres” do “povoamento”. Nessa situação limítrofe, as instituições norteamericanas configuravam-se de forma única, assentada sobre o princípio de igualdade
democrática apontados no agrarianismo jeffersoniano e percebidos pelos intelectuais do
Século XIX, como Tocqueville.

A especificidade das instituições americanas se encontra no fato de que elas
têm sido compelidas a adaptarem-se a si mesmas às mudanças de um povo
em expansão – às mudanças que incluem a travessia de um continente, à
vitória sobre a natureza selvagem [wilderness], e à passagem de cada uma
dessas áreas neste progresso das primitivas condições econômicas e políticas
da fronteira à complexidade da vida da cidade54. (p. 37)55

Novamente, a wilderness é assumida como a responsável por possibilitar à nação
estadunidense uma renovação constante, um renascimento perene. Sua juventude inerente
impede que as instituições norte-americanas tornem-se obsoletas. Assim, o Oeste é
continuamente apresentado como “terras livres” – os indígenas ocuparão um lugar na tese
mais à frente – diferentemente das demais nações, fundamentalmente as europeias, que no
decurso de seu desenvolvimento se depararam com outros povos e sociedades além de suas
fronteiras. Essa evolução também acontecera com as Treze Colônias, mas no momento em
que essa sociedade primordial se desenvolveu, o que encontrou além de suas fonteiras não era
nada além de uma misteriosa e desafiadora “natureza selvagem”:

Todos os povos exibem desenvolvimento [...] No caso da maioria das
nações, no entanto, o desenvolvimento ocorreu em uma área limitada; e se a
nação se expandiu, ela encontrou outros povos em desenvolvimento que
foram conquistados. Mas no caso dos Estados Unidos temos um fenômeno
53

Tradução própria. Segue texto original: “In a recent bulletin of the Superintendent of the Census for 1890
appear these significant word: ‘Up to and including 1880 the country had a frontier of settlement, but at present
the unsettled area has been so broken into by isolated bodies of settlement that there can hardly be said to be a
frontier line. In the discussion of its extent, its westward movement, etc., it can not, therefore, any longer have a
place in the census reports.’ This brief official statement marks the closing of a great historic movement. Up to
our own day American history has been in a large degree the history of the colonization of the Great West. The
existence of an area of free land, its continuous recession, and the advance of American settlement westward,
explain American development”.
54
The peculiarity of American institutions is, the fact that they have been compelled to pt themselves to the
changes of an expanding people – to the changes involved in crossing a continent, in winning a wilderness, and
in developing at each area of this progress out of the primitive economic and political conditions of the frontier
into the complexity of city life.
55
Até o fim da síntese da obra de Turner, todas as referências conterão apenas as páginas, pois referem-se
integralmente à edição do texto de 1961.
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diferente. Limitando nossa atenção à costa do Atlântico, temos o fenômeno
familiar de uma evolução de instituições em uma área limitada, como o
surgimento de um governo representativo; a diferenciação de simples
governos coloniais em órgãos complexos; o progresso de uma sociedade
industrial primitiva sem divisão do trabalho, a uma civilização
manufatureira. Mas em acréscimo a isso temos o recorrente processo de
evolução em cada área de oeste alcançada no processo de expansão. Assim,
o desenvolvimento Americano exibiu não simplesmente uma linha única,
mas um retorno às primitivas condições de uma linha de fronteira que
avança continuamente, e um novo desenvolvimento para aquela área. O
desenvolvimento social americano tem sido constantemente recomeçado na
fronteira. Este renascimento perene, esta fluidez da vida americana, esta
expansão ao oeste com suas novas oportunidades, seu contato contínuo com
a simplicidade de uma vida social primitiva, fornecem as forças dominantes
do caráter americano. O verdadeiro ponto de vista na história desta nação
não está na costa do Atlântico, mas no Grande Oeste. (p. 37-38, grifo meu)56

Atente-se para os destaques que sinalizamos no texto: desenvolvimento,
progresso, evolução, renascimento perene. A fronteira é o lugar do renascimento de uma
nação. A linha de fronteira converte-se paulatinamente em diversas linhas, distintas e
sucessivas situações que proporcionam o avanço contínuo, linear, faustoso, de uma nação que
gloriosamente se dirige para o cumprimento do destino que lhe fora traçado. Enfatiza-se a
imagem da linha porque a rijeza dessa representação do processo histórico redunda em uma
representação rígida de opostos dentro do próprio gênero do western: civilização/selvageria;
cultura/natureza; branco/indígena; masculino/feminino. Uma visão de fronteira estanque,
sólida e binária. “Neste avanço, a fronteira é o limite externo da onda – o ponto de encontro
entre a selvageria e a civilização”57 (p. 38).
Turner prossegue assim, na exposição de sua tese. Segundo o autor, muita atenção
fora dada às origens germânicas dos Estados Unidos e suas instituições, mas pouco ainda fora
feito para se perceber as origens puramente “americanas”. A fonte dessa americanização seria

56

Texto original: All peoples show development […] In the case of the most nations, however, the development
has occurred in a limited area, and if the nation has expanded, it has met other growing peoples whom it has
conquered. But in the case of the United States we have a different phenomenon. Limiting our attention to
Atlantic coast, we have the familiar phenomenon of the evolution of institutions in a limited area, such as the rise
of representative government; the differentiation of simple colonial governments into complex organs; the
progress from primitive industrial society without division of labor, up to manufacturing civilization. But we
have in addition to this a recurrence of the process of expansion. Thus American development has exhibited not
merely advance along a single line, but a return to primitive conditions on a continually advancing frontier line,
and a new development for that area. American social development has been continually beginning over again
on the frontier. This perennial rebirth, this fluidity of American life, this expansion westward with its new
opportunities, its continuous touch with the simplicity of primitive society, furnish the forces dominating
American character. The true point of view in the history of this nation is not the Atlantic coast, it is the Great
West.
57
Texto original: In this advance, the frontier is the outer edge of the wave – the meeting point between savagery
and civilization.

CAPÍTULO I – “NÃO VÊS QUE É UM NOVO IMPÉRIO?”

97

a fronteira. “A natureza selvagem [wilderness] governa o colono”58 (p. 39), pois nela, os
hábitos refinados – ou até mesmo efeminados – seriam embrutecidos com a vida desafiadora
da fronteira, inspirada até mesmo na forma como os indígenas lidavam com aquele ambiente.
Essa primeira aparição do indígena reforça a oposição civilizado/bárbaro: eles são tão
selvagens quanto os demais elementos daquele ambiente.
Em suma, na fronteira ‘o meio ambiente é a princípio muito forte para o
homem. Ele deve aceitar as condições que ele fornece, ou perecer, e assim
ele se encaixa nas clareiras indígenas e segue suas trilhas. Pouco a pouco, ele
transforma a natureza selvagem [wilderness], mas o resultado não é a velha
Europa, não apenas o desenvolvimento de origens germânicas [...] O fato é
que aqui está um novo produto que é americano.59 (p. 39)

Paradoxalmente, o indígena aparece então como figura presente nessa terra livre,
mas figura transitória. Ele empresta ao homem branco e civilizado suas habitações, ensinalhes suas técnicas de sobrevivência e até seu grito de guerra. Pode até relacionar-se com este
homem – não era assim Don Carver em Tumbleweeds? – mas está fadado a ser “pouco a
pouco” dominado e transformado pela ação da civilização que avança.
Turner se esforça então para pontificar as sucessivas linhas de fronteira e clarificar
que na medida em que elas se sucedem – como ondas, vagas de colonização – menos europeia
se tornava a sociedade em formação. A costa leste era praticamente uma fronteira da Europa e
conservava muito de seus traços. Mas a penetração em direção ao interior do continente ia aos
poucos apagando esses vínculos – mas não os eliminava por completo. Como se vê, segundo
essa interpretação, os Estados Unidos são apresentados tanto como herdeiros da modernidade
europeia – Germanic germs – quanto como potencializadores da mesma: há uma modernidade
que é especificamente “americana” e que foi gerada no avanço dessa civilização sobre a
natureza selvagem. Segue-se o mesmo princípio de progresso e sentido positivo do mesmo –
afinal essa é uma leitura no fim do Século XIX – mas abandona-se o peso da tradição secular
europeia em favor de um constante rejuvenescimento deste mesmo princípio.
Seguindo a interpretação de Turner, após a costa atlântica, a fronteira do Século
XVII ultrapassou as fall lines seguindo o curso dos rios que desaguavam no Atlântico. Já no
Século XVIII habitantes das Treze Colônias estimulados pelo comércio ultrapassam as
58

Texto original: The wilderness masters the colonist.
Texto original: In short, at the frontier the environment is at first too strong for the man. He must accept the
conditions wich it furnishes, or perish, and so he fits himself into the Indian clearings and follows the Indian
trails. Little by little he transforms the wilderness, but the outcome is not the old Europe, not simply the
development of Germanic germs, any more than the first phenomenon was a case of reversion to the Germanic
mark. The fact is, that here is a new product that is American.
59
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Montanhas Alleghany, ocupando pela primeira vez a região além dos Apalaches – no que
viriam a ser os estados de Tennesse, Ohio e Kentucky (o destino de Daniel Boone, como se
mencionou). De modo inédito, havia uma barreira física entre os novos assentamentos e a área
atlântica; um isolamento que foi decisivo: “O isolamento da região reforçou suas tendências
americanas peculiares, e a necessidade de meios de transporte para conectá-la com o leste
estimulou planos de aperfeiçoamentos internos, que seriam notados mais adiante. O “Oeste”,
como uma região autoconsciente, começou a se desenvolver”60 (p. 40, grifo meu).
Turner menciona desde esse momento o fato de que o manejo das tribos
indígenas passou a ser uma agenda política do país. A análise histórica do autor coaduna-se
assim com a explanação com a qual abrimos nosso trabalho. Contudo, o que chama atenção é
a aceitação tácita dos termos ideológicos que conduziram a esse processo. Nas palavras de um
jornalista da época, endossadas por Turner, o domínio sobre a “natureza inanimada” era
resultado de um “poder expansivo inerente” aos norte-americanos, o que fazia com que largas
quantidades da população fossem lançadas para as bordas do território. O fatalismo subjaz à
tese. Turner alcança meados do Século XIX em sua análise e destaca a Califórnia como
fronteira distintinva do contexto, devido às febres do ouro já mencionadas e à ocupação prévia
pelos mexicanos. Essa ocupação além das Montanhas Rochosas, semelhante à ocupação da
região além dos Apalaches, promoveu um novo estímulo ao desenvolvimento de meios de
comunicação e transportes: a ferrovia surge como o símbolo do progresso e da integração. As
guerras indígenas recrudescem em quantidade e intensidade à medida que o Meio-Oeste vai
sendo pontualmente ocupado.
Após essa breve remissão, Turner indica quais foram as barreiras naturais que
delimitaram esses avanços e as épocas em que eles se deram: a fall line (Séc. XVII), as
Montanhas Alleghany (Século XVIII), o Mississippi (1800-1825), a região sul do Missouri
(1825-1850), as terras áridas e as Montanhas Rochosas (1850-1890) – “cada uma delas foi
conquistada por uma série de guerras indígenas”61 (p. 42). Cada um desses ambientes – numa
acepção cara ao que hoje defendem os historiadores ambientais – condicionou um tipo de
fronteira e acrescentou um traço específico na identidade nacional estadunidense, pois
colaborou de algum modo para o estabelecimento de suas instituições.
A primeira fronteira do Atlântico fora a responsável por moldar a vida europeia às
particularidades da sociedade nascente: a questão indígena, o problema das terras públicas, a
60

Texto original: The isolation of the region increased its peculiarity American tendencies, and the need of
transportation facilities to connect it with the East called out important schemes of internal improvement, which
will be noted farther on. The “West”, as a self-conscious section, began to envolve.
61
Texto original: Each was won by a series of Indian wars.
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relação com assentamentos anteriores, o alcance das instituições políticas, religiosas e
educacionais. Essas questões se repetiram, na visão do autor, em cada vaga colonizadora que
a sucedeu, e assim, a novidade da nação se fez paulatinamente: “Cada camada de novos
Estados encontrou nos antigos, material para suas constituições. Cada fronteira fez
contribuições similares para o caráter americano”62 (p. 42). Essa metáfora geológica permite a
Turner “escavar” essas camadas e elencar quais traços foram acrescentados por cada uma
delas. Mas antes que passe a essa listagem, o autor insiste em um ponto que necessitamos
reiterar. Segundo o historiador estadunidense, Loria, um enconomista italiano, considerava
que o processo de ocupação do Oeste estadunidense através da expansão da fronteira
representava para a ciência econômica aquilo que uma montanha representa para a geologia,
pois trazia à tona as estratificações primitivas:
“A América”, diz ele, “tem a chave para o enigma histórico que a Europa
tem procurado em vão ao longo dos séculos, e a terra que não tem história
revela luminosamente o curso da história universal”. Há muita verdade
nisso. Os Estados Unidos repousam como uma enorme página na história da
sociedade. Linha por linha, ao se ler esta página continental de Oeste a
Leste, encontramos o registro da evolução social. Ela começa com o
indígena e o caçador; então passa a contar sobre a desintegração da
selvageria pela entrada do comerciante, o descobridor da civilização; lemos
os anais do estágio pastoral na vida do rancho; a exploração do solo pela
elevação das culturas não rotacionadas de milho e trigo em comunidades
rurais escassamente povoadas; o cultivo intensivo do assentamento mais
denso da fazenda; e, finalmente, a organização manufatureira com a cidade e
o sistema de fábrica.63 (p. 43)

Nesse trecho destaca-se que essa “nação sem história”, chamada Estados Unidos
escrevia “linha por linha” a mesma história que o continente-mãe vinha, em vão, procurando.
A “história universal” era reescrita perante aqueles que conscientemente – numa atitude
absolutamente moderna – exaltavam o presente vivido em detrimento das outras instâncias
temporais. Os Estados Unidos continuam e renovam a “história universal” com a fronteira,
graças à wilderness.

62

Texto original: Each tier of new States has found in the older ones material for its constitutions. Each frontier
has made a similar contribution to American character.
63
Texto original: “America”, he says, “has the key to the historical enigma which Europe has sought for
centuries in vain, and the land which has no history reveals luminously the course of universal history”. There is
much truth in this. The United States lies like a huge page in the history of society. Line by line, as we read this
continental page from West to East we find record of social evolution. It begins with the Indians and the hunter;
it goes on to tell of the disintegration of savagery by the entrance of the trader, the pathfinder of civilization; we
read the annals of the pastoral stage in ranch life; the exploitation of the soil by the raising of unrotated crops of
corn and wheat in sparsely settled farming communities; the intensive culture of the denser farm settlement; and
finally the manufacturing organization with city and factory system.
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As fronteiras de Turner são identificadas pelas atividades econômicas que se
expandiram graças à “atração irresistível” do Oeste: a fronteira do comerciante, a fronteira do
rancheiro criador de gado, a fronteira do mineiro, a fronteira do fazendeiro. Ele dá destaque à
primeira, valorizando os comerciantes que seguiram as “trilhas de búfalos e índios” e foram
os primeiros responsáveis por desarticular o modo de vida destes últimos, estimulando as
rivalidades internas e até mesmo armando algumas dessas nações. Os postos comerciais
nasciam conectando trilhas e estradas em surgimento, fazendo com que “a civilização na
América seguisse as artérias feitas pela geologia”, até que todas essas rotas se transformassem
em linhas comerciais modernas que rasgavam a natureza selvagem. A metáfora orgânica
prossegue das artérias aos nervos, e a nação, como um corpo unificado, surge graças à
fronteira:

É como o crescimento constante de um sistema nervoso complexo a partir de
um continente originalmente simples, inerte. Se alguém quiser entender por
que nós somos hoje uma nação, ao invés de uma coleção de Estados
isolados, deve estudar esta consolidação econômica e social do país. Neste
progresso a partir de condições selvagens repousam temas para o
evolucionista. (p. 45)

Destacar esses argumentos é importante para nossa tese: os Estados Unidos se
colocam como os herdeiros na América da tradição moderna, progressista, evolucionista, e até
mesmo sua constituição como “nação” é um fenômeno moderno – e neste caso, anterior ao
continente-mãe, como abordaremos a seguir. Para a conformação desse senso de unidade, as
guerras contra os índios teriam sido fundamentais mesmo antes da independência, pois o
inimigo em comum reforçava as semelhanças – e não seria demais estender este mesmo
raciocínio aos conflitos indígenas do Século XIX. Colônias sem fronteiras indígenas foram
mais particularistas.
O Oeste oferecia animais para o caçador e comerciante, gramíneas para o
rancheiro e solos virgens nos vales dos rios e pradarias para o fazendeiro. Turner indica que
Daniel Boone e sua família – os retratados no quadro de George Bingham – combinavam
todas essas funções. A narrativa do autor, desta forma, se apropria dos personagens míticos de
seu tempo e legitima uma mesma atitude mítica em relação aos personagens mais recentes
que ainda esperavam o processo de idealização. Turner parece caminhar da história em
direção ao mito com tranquilidade. Filhos e netos de Boone progridem em direção à costa
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oeste desbravando territórios e lutando contra indígenas. “Assim, essa família simboliza o
avanço do homem simples64 sobre o continente”65 (p. 49).
Após clarificar as sucessivas ondas de colonização, na última seção do texto,
Turner se encarrega de destacar quais influências a fronteira operou sobre o Leste e sobre o
“Velho Mundo”. Com este intento o autor reforça nosso argumento de que a situação de
fronteira dos Estados Unidos é assumida em sua interpretação histórica como o elemento que
continua o progresso e o avanço da modernidade, mas que também acrescenta algo específico
e inédito a este processo.
A primeira influência se assentaria no fato de que “a fronteira promoveu a
formação de uma nacionalidade composta para o povo americano” (p. 51). As ondas de
imigrantes que vieram de variadas nacionalidades europeias eram todas elas “americanizadas”
na fronteira e, além disso, liberadas para se fundirem – numa antecipação da ideia de melting
pot que discutiremos adiante – em uma raça mista – e branca – que era qualquer coisa menos
britânica. Importante reiterar aqui que, como apontamos anteriormente, o cowboy do western
é de origem teutônica/anglo-saxã.
A segunda influência, relacionada à primeira, se fundamentaria na ideia de que a
fronteira diminuiu progressivamente a dependência dos Estados Unidos em relação à
Inglaterra. A costa leste, sobretudo o Sul agrícola, era extremamente dependente dos produtos
ingleses, mas à medida que a linha de povoação avançava em direção ao interior, se tornava
progressivamente difícil que estes produtos alcançassem os novos assentamentos. A fronteira
e seus desafios promoveram, deste modo, a autossuficiência dos estadunidenses. Estas duas
consequências, segundo a ótica de Turner, levaram à elaboração de uma legislação particular
e autêntica forjada pelas circunstâncias da fronteira, sobretudo a discussão em torno da
destinação das terras públicas. Essa terceira influência fez com que o governo se tornasse cada
vez mais nacionalizado e unificado. Emprestando as palavras de um de seus contemporâneos,
Turner concorda que se “em 1789 os Estados foram os criadores do Governo Federal; em
1861 o Governo Federal foi o criador de uma grande maioria dos Estados”66 (p. 53). Assim, se
a secessão norte-sul e a questão da escravidão estimularam o separatismo, pode-se depreender

64

A palavra em questão é backwoodsman que caracteriza pessoas que avançam sobre áreas isoladas. Muitos
tradutores sugerem que backwoods possa significar “sertão”, fazendo com que backwoodsman possa ser
compreendido como “sertanejo”, o que aponta alguém de modos rudes e simples. Acreditamos que seja esse o
aspecto que Turner procurava sobrelevar.
65
Texto original: Thus this family epitomizes the backwoodsman's advance across the continent.
66
Texto original: “In 1789 the States were the creators of the Federal Government; in 1861 the Federal
Government was the creator of a large majority of the States”.
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da interpretação de Turner que o movimento leste-oeste e a questão das terras públicas foram
necessários para a manutenção da unidade67.
Não apenas legislativamente, Turner afirma que a fronteira fora responsável por
condicionar características econômicas e sociais que lutaram contra os localismos – a quarta
influência. Isso se deu em grande medida devido ao fato de que o Oeste foi ocupado por um
grande fluxo de nacionalidades variadas advindas da região mais heterogênea das Treze
Colônias, a chamada “Middle region” composta pelos Estados de New Jersey, Pennsylvania,
New York e Delaware. O “homem do Oeste” era mais próximo dessa variedade de nações –
todas elas europeias – que da homogeneidade inglesa que caracterizavam as colônias mais ao
sul: “A região Média era menos inglesa que outros locais. Possuía uma ampla mescla de
nacionalidades, uma sociedade variada, a cidade mista e o sistema de condados para
administração pública local, uma vida econômica variada, muitas seitas religiosas” (p. 55).
Esses Estados centrais das Treze Colônias originais acabaram por representar o local de
mediação não somente entre Norte e Sul, mas também entre Leste e Oeste. E mesmo o “new
englander”, conforme marchava em direção ao Oeste tornava-se cada vez menos provinciano.
Segundo Turner, “foi essa tendência nacionalista do Oeste que transformou a democracia de
Jefferson no republicanismo nacional de Monroe e na democracia de Andrew Jackson” 68 (p.
56). O Oeste é assim, novamente caracterizado como o responsável por apaziguar as
tendências localistas, mais até que a própria Guerra de Secessão. A nação, como
(com)unidade imaginada, surge no Oeste, o que transforma a representação desse movimento
em uma representação da construção da nação: “Nada trabalha mais a favor do nacionalismo
do que as trocas entre a nação. A mobilidade da população é a morte do localismo, e a
fronteira ocidental trabalhou de modo irresistível para desestabilizar a população. O efeito
refletiu da fronteira e afetou profundamente a costa Atlântica e até mesmo o Velho Mundo”69
(p. 56, grifo meu). É um processo que constrói a nação sobre as bases europeias, mas as
estende, as aperfeiçoa.
Tanto o faz que, de acordo com Turner, a quinta e última influência da expansão
sobre o Oeste e da situação de fronteira estadunidense foi a sua capacidade de promover a
67

É interessante problematizar que o tema da Guerra Civil e da escravização é pouco visitado pelo cinema norteamericano, em comparação com o mito do Oeste. Nesse sentido, a afirmativa de Turner parece ganhar algum
sentido, ao menos quando se consideram os dois processos históricos como matrizes para a elaboração de
narrativas nacionais.
68
Texto original: It was this nationalizing tendency of the West that transformed the democracy of Jefferson into
the national republicanism of Monroe and the democracy of Andrew Jackson.
69
Texto original: Nothing works for nationalism like intercourse within the nation. Mobility of population is
death to localism, and the western frontier worked irresistibly in unsettling population. The effect reached back
from the frontier and affected profoundly the Atlantic coast and even the Old World.

CAPÍTULO I – “NÃO VÊS QUE É UM NOVO IMPÉRIO?”

103

democracia tanto nos Estados Unidos quanto na Europa: “Como já foi indicado, a fronteira é
produtora do individualismo. A sociedade complexa é precipitada na natureza selvagem
[wilderness] em um tipo de organização primitiva baseada na família. A tendência é
antissocial. Produz antipatia ao controle e, particularmente, a qualquer controle direto. O
coletor de impostos é visto como representante da opressão”70 (p. 56). É possível perceber os
ecos da democracia jeffersoniana nesse ponto nevrálgico da frontier thesis. A democracia é
assentada no individualismo do homem que trabalha, que se embrutece na fronteira,
dominando a wilderness e refazendo-se a si mesmo e à própria nação. Em uma convenção
política de 1830, a fala de um dos participantes é usada por Turner para explicitar o contraste
entre o político do Leste e o político do Oeste:

Mas, senhor, não é o aumento da população no Oeste que este senhor deveria
temer. É a energia que a brisa da montanha e os hábitos do Oeste trazem a
esses imigrantes. Eles são regenerados, politicamente eu quero dizer, senhor.
Eles logo se tornam políticos que trabalham; e a diferença entre um político
que trabalha e outro que conversa é imensa. O Velho Domínio tem sido
celebrado pela produção de grandes oradores; os metafísicos mais hábeis na
política; homens que podem encontrar cabelos em todas as questões
abstrusas das políticas econômicas. Mas em casa, ou quando retornam do
Congresso, eles têm negros para abaná-los enquanto dormem. Já um político
da Pensilvânia, de Nova York, um de Ohio, ou da Virgínia Ocidental,
embora muito inferior na lógica, metafísica e retórica que um velho estadista
da Virginia, tem esta vantagem: quando volta para casa, tira o casaco e se
apodera do arado. Isto lhe dá ossos e músculos, senhor, e preserva seus
princípios republicanos puros e não contaminados. (p. 57)71

A réplica jocosa acima mencionada fora direcionada a homens do Leste e ingleses
que sempre temeram a ocupação do Oeste. Turner cuida de exemplificar essa situação e de
caracterizá-la como um esforço vão, pois o movimento de expansão da fronteira prosseguiu
firmemente carregando consigo “individualismo, democracia, e nacionalismo, e afetando
profundamente o Leste e o Velho Mundo” (p. 60). Eis o ponto final do argumento do autor, o
70

Texto original: As has been indicated, the frontier is productive of individualism. Complex society is
precipitated by the wilderness into a kind of primitive organization based on the family. The tendency is antisocial. It produces antipathy to control, and particularly to any direct control. The tax-gatherer is view as
representative of oppression.
71
Texto original: But, sir, it is not the increase of population in the West which this gentleman ought to fear. It is
the energy which the mountain breeze and western habits import to those emigrants. They are regenerated,
politically I mean, sir. They soon become working politicians; and the difference between a talking and a
working politician is immense. The Old Dominion has long been celebrated for producing great orators; the
ablest metaphysicians in policy; men that can split hairs in all abstruse questions of political enconomy. But at
home, or when they return from Congress, they have negroes to fan them asleep. But a Pennsylvania, a New
York, an Ohio, or a western Virginia statesman, though far inferior in logic, metaphysics and rhetoric to an old
Virginia statesman, has this advantage, that when he returns home he takes off his coat and takes hold of the
plow. This gives him bone and muscle, sir, and preserves his republicanism principes pure and uncontaminated.
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qual merece amplo destaque em nosso trabalho. Em sua conclusão, Turner ratifica a
importância da fronteira na definição do caráter estadunidense, em primeiro lugar, elencando
os traços que dominam esse caráter “imperioso”:

A partir das condições de vida de fronteira vieram características intelectuais
de profunda importância [...] O intelecto americano deve suas características
marcantes à fronteira. Essa aspereza e força combinadas com acuidade e
curiosidade; essa mente prática e inventiva, rápida para encontrar soluções;
esse domínio imperioso das coisas materiais, deficiente nas artes, mas
excelente em executar objetivos; essa energia inquieta, nervosa; esse
individualismo dominante trabalhando para o bem e para o mal, e além disso
essa flutuabilidade e exuberância que vem com a liberdade – estes são os
traços da fronteira, ou traços clamados em outros lugares por causa de sua
existência.72 (p. 61)

Após tão “singela” caracterização do “espírito norte-americano”, Turner insere o
processo de construção dessa nação no interior da própria estruturação do mundo moderno,
projeto irradiado pela Europa desde o final do Século XV:

Desde os dias em que a frota de Colombo navegou nas águas do Novo
Mundo, a América tem sido sinônimo de oportunidade e o povo dos Estados
Unidos assimiliou o seu tom particular dessa expansão incessante que tem
sido não só aberta, mas também forçada sobre eles. Ele seria um profeta que
deveria afirmar que o caráter expansivo da vida americana cessou por
completo atualmente. Movimentar-se tem sido sua realidade dominante e, a
menos que esta atividade não tenha qualquer efeito sobre um povo, a energia
americana continuará a exigir um campo mais vasto para o seu exercício.
Mas nunca mais se oferecerá um presente semelhante às terras livres.73
(p.61)

Ora, o expansionismo e a mobilidade são a tônica da modernidade. Se, como
defenderemos adiante, a modernidade – enquanto processo histórico, enquanto discurso e
enquanto projeto – iniciou-se com a expansão marítimo-comercial e, sobretudo, com o
aparecimento da América no horizonte histórico europeu, são os Americans, os herdeiros
72

Texto original: From the conditions of frontier life came intellectual traits of profound importance [...] The
result is that to the frontier the American intellect owes its striking characteristics. That coarseness and strength
combined with acuteness and inquisitiveness; that practical, inventive turn of mind, quick to find expedients; that
masterful grasp of material things, lacking in the artistic but powerfull to affect great ends; that restless, nervous
energy; that dominant individualism working for good and for evil, and whital that buoyancy and exuberance
which comes with freedom – these are traits of the frontier, or traits called out elsewhere because of the
existence of the frontier.
73
Texto original: Since the days when the fleet of Columbus sailed into the waters of the New World, America
has been another name for opportunity, and the people of the United States have taken their tone from the
incessant expansion which has not only been open but has been forced upon them. He would be a rash prophet
who should assert that the expansive character of American life has now entirey ceased. Movement has been its
dominant fact, and, unless this training has no effect upon a people, the American energy will continually
demand a wider field for its exercise. But never again will such gifts of free land offer themselves.
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desse processo, que poderão não apenas continuar, como também ultrapassar o Velho
Continente. É uma modernidade distinta – porque é melhor, é mais democrática. A tese da
fronteira em todo o seu esplendor, acaba por legitimar a nova condição estadunidense no fim
do Século XIX: a primeira ex-colônia do mundo, em virtude de seu caráter inerentemente
expansionista “exercitado” na ocupação do Oeste, necessitará no século vindouro de novas
terras – que não serão livres – nas quais possam continuar cumprindo e aperfeiçoando os
traços dominantes de seu caráter, “para o bem ou para o mal”. Destarte, os Estados Unidos
encontravam um século depois de sua independência uma legitimação ideológica e uma
narrativa histórica que bebiam nas fontes tradicionais de sua edificação como nação para
configurar-se como potência imperialista:

Turner escreveu seu texto mais de cem anos após a independência dos
Estados Unidos, quando o Oeste já havia sido inteiramente “conquistado”, o
índio não constituía mais “problema” e eram evidentes os sinais de êxito
econômico e riqueza do país. Mas a linha de fronteira interna se esgotara.
Por isso mesmo, alguns intérpretes de sua obra viram-na como um convite à
continuidade da expansão, pois sempre seria necessária a existência da
fronteira para a renovação constante da democracia, garantidora da
prosperidade. (PRADO, 1999, p. 265)

Referenciamos ainda as palavras finais do próprio Turner, que parecem não deixar
dúvidas quanto à vinculação entre a ocupação do Oeste e o projeto moderno ocidental
europeu:

O que o mar Mediterrâneo foi para os gregos, quebrando os grilhões dos
costumes, oferecendo novas experiências, estimulando novas instituições e
atividades, isso e muito mais, a fronteira em recuo constante foi diretamente
para os Estados Unidos, e remotamente para as nações da Europa. E agora,
quatro séculos depois do descobrimento da América, no final de uma
centena de anos de vida sob a Constituição, a fronteira se foi, e com sua ida
encerrou o primeiro período da história americana.74 (p. 62, grifo meu)

Ora, o que é central para nossa tese é que essa interpretação da história
estadunidense a partir da tese da fronteira turneriana encontra seu equivalente na
representação do mito do Oeste e do western, difundido em diversos suportes, com ênfase no
cinema. O que pretendemos destacar com a análise minuciosa dos argumentos de Turner é
74

Texto original: What the Mediterranean sea was to the Greeks, breaking the bond of custom, offering new
experiences, calling out new institutions and activities, that, and more, the ever retreating frontier has been to
the United States directly, and the nations of Europe remotely. And now, four centuries from the discovery of
America, at the end of a hundred years of life under the Constitution, the frontier has gone, and with its going
has closed the first period of American history.
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que essa narrativa histórica – e suas representações culturais – também vinculam o processo
de “conquista” do Oeste – como salienta Prado – ao processo de expansão da modernidade
sobre o globo. Talvez não seja demasiado reforçar que, em inglês, western é traduzido como
Ocidental. Colombo singrou em direção ao Oeste com sonhos de tocar o extremo Leste do
globo, mas, com isso, inaugurou um projeto de irradiação de conquista e dominação por todo
o planeta. Quatro séculos depois, o fechamento da fronteira pode ter representado a última
etapa deste momento histórico, segundo a ótica de Turner. Isso é ainda mais sobrelevado
quando se considera que a ocasião do discurso do historiador fora justamente a comemoração
do quarto centenário da América organizada pela American Historical Association por meio
da World’s Columbian Exposition. O feito de Colombo merecia ser comemorado a partir de
sua atualização mais notável: a conquista do Oeste, a nova “conquista da América”.
Retomaremos este ponto até o final do capítulo a partir de outras concepções. Por ora, resta
ainda avaliar alguns comentários sobre a obra de Turner.
Lúcia Lippi Oliveira (2000) – em seu estudo comparativo entre as representações
das identidades nacionais no Brasil e nos Estados Unidos – qualifica a narrativa do historiador
estadunidense como fundadora, estabelecendo liames entre passado, presente e futuro. O
passado é relido e apropriado segundo o contexto presente e oferece elementos para que se
possa projetar o futuro. É o que enfatizamos com a aproximação entre o processo histórico de
conquista do Oeste com a conquista da América. Em vários momentos de sua análise, a autora
se vale de expressões que indicam o caráter mitológico da escrita de Turner e a força da
permanência dessa interpretação como matriz de significados para a representação da
experiência nacional estadunidense.
Segundo Oliveira: “lidar com a fronteira é lidar com um tema-mito da história
norte-americana. Nele estão imbricadas questões relativas à democracia versus aristocracia, e
à natureza ou barbárie versus civilização. Fronteira é um tipo de junção de espaço simbólico,
ideológico e material” (OLIVEIRA, 2000, p. 117). A fronteira é o local do primitivo da
identidade nacional e carrega, por esse sentido primordial, um forte poder mítico. Os
desdobramentos dessa matriz mitológica são explicitados em diversos momentos históricos
que não apenas o das representações culturais. Um exemplo são os parques nacionais: uma
invenção estadunidense alicerçada na ideia de uma wilderness a ser preservada. O Parque
Nacional de Yellowstone foi o primeiro a ser estabelecido em todo o globo, não por
coincidência, em 1872, exatamente no momento histórico de defesa da preservação do último
Oeste. Essa questão reforça novamente uma oposição em relação ao mundo europeu, no qual
a ideia de “parque” guarda uma noção de natureza domesticada, geometrizada e planejada
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para o usufruto do homem, o jardim, bem distante da ideia de preservação selvagem do
mundo da wilderness:

A compreensão de que a América era diferente da matriz ou matrizes
europeias envolveu, mais tarde, a construção ideológica na qual a wilderness
assumiu parte essencial da identidade americana, na qual a democracia havia
vencido as raízes aristocráticas europeias. Em meados do século XIX,
desenvolve-se e espalha-se a crença de que a natureza se opõe à civilização,
e a virtude e a dignidade estão do lado da natureza (OLIVEIRA, 2000,
p.118)

É relevante que essas citações possam ser relacionadas à idealização tanto do
colono, segundo a democracia jeffersoniana quanto do cowboy selvagem que conhece a
wilderness no western. A natureza precisa ser preservada, quem sabe, para permitir que se
mantenha sempre disponível uma porção na qual seja possível a constante “purificação e
regeneração” que os primeiros colonos e cowboys experimentaram no Oeste.
A última parte deste texto de Oliveira busca exatamente enfatizar a forma pela
qual a associação entre lugar e povo merece ser reforçada quando se consideram as
construções de identidades e narrativas nacionais. Neste tópico, a autora retoma pontos que
até aqui expusemos. Destacamos a forma como ela entende a funcionalidade ideológica do
mito da fronteira que obscurece a ação governamental ao conferir o protagonismo aos yeomen
que avançaram sobre a wilderness:

As qualidades épicas da aventura de pioneiros conferem uma aura de
santidade ao processo de expansão territorial e obscurecem a dinâmica da
construção de uma nação continental, no que esta envolveu de política e ação
governamental. Os pioneiros, como exemplares do “homem comum”, eram a
razão, o motivo pelo qual o governo conquistava terras – para obter uma
nação e um mundo melhores, baseados na liberdade individual, no comércio
livre e em uma coexistência pacífica. Os recursos de novas terras permitiam
aos Estados Unidos melhorar suas instituições democráticas e mostrar ao
mundo a superioridade de seu modo de vida. (OLIVEIRA, 2000, p. 123)

É uma legitimação ideológica do liberalismo estadunidense que impõe ao
indivíduo a responsabilidade por construir-se e contruir a nação, sendo o governo apenas o
respaldador dessa ação e o garantidor das liberdades individuais, no mais absoluto laissezfaire. A autora ainda destaca que para a construção das comunidades imaginadas, muitas
vezes são necessários lugares imaginados. De fato, o que esta tese pretende evidenciar é que a
imaginação acerca deste lugar – da fronteira e do Oeste – alterada no final do Século XX
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indica uma revisão da ideia de nação, fruto da modernidade, e esta questão será aqui
retomada.
Em outro texto, Lúcia Lippi Oliveira amplia a relação entre a leitura sobre a
fronteira efetuada por Turner e a ideia do agrarianismo jeffersoniano. O mesmo será retomado
no próximo tópico, quando aprofundaremos a análise do processo de “imaginação” da nação
estadunidense. Antes, contudo, que passemos a este ponto – e até mesmo para que ele possa
ser compreendido mais apropriadamente – é necessário perceber como a tese da fronteira
coaduna-se não apenas com as representações culturais que nos ocupam, mas também
inauguram uma representação histórica do passado estadunidense, na conformação de um
campo historiográfico denominado Western History, dominante nas universidades
estadunidenses pelo menos até meados do século passado. Respaldamo-nos na análise de
Arthur de Ávila em tese de doutoramento pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
Segundo Ávila, em artigo anterior à publicação da tese, “a Western History foi
institucionalizada na academia norte-americana em fins da década de 1890, sob a tutela do
famoso historiador Frederick Jackson Turner” (ÁVILA, 2009, p. 85). Ainda segundo o autor,
no ano da morte de Turner, em 1932, 69% das universidades do Oeste norte-americano
possuíam em seus currículos os cursos de Western History. No Leste, a proporção chegava a
43%, sendo que todas as oito universidades mais prestigiosas dos Estados Unidos ofereciam o
curso em suas matrizes curriculares. Ávila reverbera argumentos debatidos por nós e pelos
comentadores da tese de Turner aqui mencionados:

Esta capacidade persuasiva é, sem dúvida, resultado direto do tipo de
narrativa composta por Turner e continuada por seus seguidores nas décadas
seguintes: ela dava um sentido progressista para a história nacional, que
iniciava com o já mencionado choque dialético entre selvageria e civilização
e culminava com a ascensão dos Estados Unidos ao status de potência
industrial e hemisférica. (ÁVILA, 2009, p. 85)

A tese da fronteira e o estabelecimento da Western History, como afirma o autor,
foram responsáveis pelo estabelecimento da profissionalização da disciplina histórica a partir
do fim do Século XIX e início do Século XX. Ávila amplia a dimensão da recepção do texto
de Turner. Segundo o autor, as universidades até o fim do Século XIX eram dominadas por
intelectuais advindos da região da Nova Inglaterra, que valorizavam em suas leituras as
matrizes germânicas da nação estadunidense. Nas palavras do próprio Turner: “os estudantes
americanos não precisam ir até as ‘cerimoniosas pequenas cidades de Sleswick 75’ para
75

Região do norte da Alemanha.

CAPÍTULO I – “NÃO VÊS QUE É UM NOVO IMPÉRIO?”

ilustrações da lei da continuidade e do desenvolvimento”

109

76

(TURNER, 1961, p. 42). Com a

diminuição da ênfase do new englander, diminuía-se também a importância da Filosofia e da
História Antiga e suas preocupações metafísicas, conferindo à disciplina histórica um aspecto
mais pragmático e “objetivo” – consoante as pretensões de fins do Século XIX. A dispersão
dos cursos de História pelo interior do país vinculada, sobretudo ao estudo das histórias
regionais, segundo Ávila, possibilitou um aumento substancial do número de historiadores
oficialmente formados nos Estados Unidos: de pouco mais de vinte em 1884 a quase três mil
filiados em 1909.
Em face disso, se a disciplina histórica em sua dimensão acadêmica se consolidou
nos Estados Unidos sob a égide da narrativa turneriana77, a própria tese da fronteira se
converteu em sinônimo de história nacional. Os quase dois séculos de colonização efetiva e os
setenta anos iniciais da nação independente foram obliterados pelos trinta anos de ocupação
do último Oeste. A história da nação condensou-se nesse ínterim e a História dos Estados
Unidos tornou-se a História do Oeste.
Segundo o autor, até 1950 a Western History dominou, inconteste, os centros
universitários. Ávila destaca duas obras que continuaram, assim como modificaram, as bases
da narrativa turneriana, quais sejam: “A History of the American Frontier (1793-1893)”, de
Frederick Paxson, publicado em 1924, e “Westard Expansion: a history of the American
frontier”, de Ray Allen Billington, publicado em 1949. Segundo o historiador brasileiro, a
tese de Turner, ao valorizar a wilderness e o contato do homem da fronteira com a mesma,
permitia uma concepção mais “interativa” da situação de fronteira. Já estes dois trabalhos
procuraram purificar a tese dos excessos retóricos de Turner, aprimorando sua cientificidade.
Assim, a fronteira deixou de ser vista como um espaço de interações para se converter em um
obstáculo a ser superado. Esse obstáculo não seria representado pelos nativos, mas sim pela
própria natureza – é preciso enfatizar que a região entre o Mississippi e as Montanhas
Rochosas era bem menos generosa em termos de oferta de recursos naturais. Billington
radicaliza essa interpretação ao retirar por completo o lado “selvagem” na análise do processo
histórico da fronteira. “Se a tese original de Turner pode ser entendida como uma
reconciliação de antíteses (‘civilização’ e ‘selvageria’) em uma síntese (‘democracia’), a de
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Texto original: “The american students needs not to go to the 'prim little townships of Sleswick' for
illustrations of the law of continuity and development”.
77
Ávila (2010) endossa essa tese ao indicar que “dos sessenta e dois historiadores de História do Oeste
considerados por Allan Bogue como os mais importantes do país, dezesseis haviam sido orientados diretamente,
ou indiretamente, por Turner, e mais de trinta haviam sido tutorados por alguns de seus ex-orientandos”
(ÁVILA, 2010, p. 36). A influência do historiador foi assim, mais do que téorica.
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Billington é uma narrativa teleológica: a nação supera todos os obstáculos e barreiras e
emerge triunfal em fins do Século XIX” (ÁVILA, 2010, p. 40-41).
O que pretendemos ressaltar com o trabalho de Ávila é que as mesmas bases
materiais sobre as quais se assentaram as representações típicas do gênero cinematográfico do
western foram utilizadas na história enquanto disciplina acadêmica para explicar a história da
nação como um todo. As narrativas da ocupação do Oeste, a cinematográfica e a
hitoriográfica, caminham paralelas ao longo do Século XX, de modo a cristalizar uma
interpretação teleológica daquela nação – reiterando a própria teleologia da modernidade.
Não seria coincidência perceber que as reavaliações interpretativas da ocupação
do Oeste, a fílmica e a acadêmica, se deram mais ou menos no mesmo instante. Ávila,
prosseguindo em sua argumentação, avalia de que forma a Western History deixa de ser a
narrativa privilegiada da explicação da história estadunidense a partir da década de 1950. A
fragmentação da disciplina histórica, a rejeição da frontier thesis e o surgimento de histórias
alternativas sobre o Oeste são tomados como os fatores que explicam a perda desse status
fundacional da história do Oeste. Assim, a Western History deixa de ser assumida como
sinônimo de história nacional caminhando para ser apenas uma história regional.
Na análise desta crise, Ávila aponta como central para a revalorização do Oeste na
explicação da história dos Estados Unidos, o surgimento de novas temáticas na historiografia
estadunidense, sobretudo da história social, voltadas para a mulher, o índio, os hispânicos;
enfim, as minorias que são reavaliadas a partir de estudos multiculturais e de gênero. O que se
verá é que os mesmos temas são responsáveis por engendrar as novas representações do
western.
Assim, no processo de escavação da imagem do faroeste, identificam-se
substratos diversos. O primeiro e mais forte deles, ao qual os demais se ligam, se refere à
imaginação do processo de ocupação do Oeste como sendo uma situação de fronteira, na qual
civilização e barbárie (selvageria) se confrontaram – ou até se interpenetraram – de modo a
conceber uma visão ora dicotômica ora dialética do processo. Nessa oposição, os personagens
já cristalizados do western na era do cinema sonoro – herói, sociedade e vilões – reforçavam
os significados que aquele processo possuía na interpretação da construção da nação. Antes
que retomemos os filmes, é necessário reforçar, a partir de outras interpretações, o conceito de
nação como uma comunidade imaginada e a forma como essa “imaginação” da nação dos
Estados Unidos assenta-se em princípios modernos, de forma a caracterizar o mito do Oeste
como um desdobramento do mito do progresso.

CAPÍTULO I – “NÃO VÊS QUE É UM NOVO IMPÉRIO?”

111

1.4 – Estados Unidos: uma nação moderna

Um dos pontos centrais desse trabalho é a ideia de que a nação é uma construção
artifical, uma imaginação produzida em contextos específicos e absolutamente ligada ao
desenvolvimento da modernidade – sendo, como defenderemos, uma fantasmagoria.
Especificamente no caso estadunidense, pensa-se que essa construção foi imperativa para a
idealização de uma unidade forjada, inexistente antes da independência das Treze Colônias.
Lidamos aqui, no processo anterior de análise da imagem do western, com alguns dos temasmitos basilares para essa construção que se colocava como essencial para a manutenção da
unidade da nação independente – mas ainda não imaginada – que emergia em fins do Século
XVIII. “O complexo processo histórico que tornou possível a formação da nação norteamericana envolveu a construção de uma ideologia nacional capaz de fornecer sentimentos
comuns de pertencimento a uma população que falava diferentes línguas e pertencia a
distintos grupos religiosos”. (OLIVEIRA, 2000, p. 127).
A nação seria, particularmente, uma invenção crioula, como assinala de forma
provocadora Benedict Anderson (2013), mas antes que esmiucemos este ponto, convém
discorrer sobre o modo como este autor estabelece questões que se coadunam com a nossa
interpretação sobre a relação entre nação e modernidade. Em certa medida, Anderson indica
que nas raízes culturais do nacionalismo está o ocaso do pensamento religioso. Afinal, o
Século XVIII foi:

o século do Iluminismo, do secularismo racionalista, [que] trouxe consigo
suas próprias trevas modernas. A fé religiosa declinou, mas o sofrimento que
ela ajudava a apaziguar não desapareceu. A desintegração do paraíso: nada
torna a fatalidade mais arbitrária. O absurdo da salvação: nada torna mais
necessário um outro estilo de continuidade (ANDERSON, 2013, p. 38)

Assim, o século no qual vemos o “nascimento” da nação estadunidense é o século
máximo do desencantamento do mundo, época em que a fatalidade da morte perde seu sentido
a partir da continuidade teleológica estabelecida pelo pensamento religioso. Embora se
abdique desta forma de conceber o mundo, não se abdica da necessidade de outorgar sentido a
essa fatalidade. A nação virá a ser o outro estilo de continuidade que poderá suprir esta
demanda – quanto mais em casos como o estadunidense, no qual uma concepção religiosa de
mundo permanece subjazendo ao processo de construção da nação.
Entretanto, para Anderson, o nacionalismo europeu ou alhures assentou-se sobre
duas bases principais: a existência de uma língua comum que derivava da desagregação das
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antigas línguas sacras das comunidades religiosas e a substituição do princípio da
legitimidade para sustentação dos reinos dinásticos. Ambos os fatores estavam ausentes na
imaginação daquela nação. O autor encarrega-se, todavia, de esclarecer: o que ocorre não é
mera substituição desses antigos princípios de continuidade por outro. “Por sob o declínio das
comunidades, línguas e linhagens sagradas estava ocorrendo uma transformação fundamental
nos modos de apreender o mundo, a qual, mais do que qualquer outra coisa, possibilitou
‘pensar’ a nação” (ANDERSON, 2013, p. 52). Essa nova forma de apreensão do mundo é
uma distinta percepção temporal que surge a partir da simultaneidade que, segundo o autor, é
uma forma de abarcar o tempo própria do pensamento religioso 78. O autor esbarra na imagem
de Walter Benjamin acerca do “tempo messiânico” e da “imagem dialética”79. A modernidade
é responsável, assim, por estabelecer uma nova concepção de simultaneidade assentada em
bases seculares, concepção esta essencial para a possibilidade de imaginar uma comunidade
traduzida na ideia de nação:

O que ocupou o lugar da concepção medieval de simultaneidade-ao-longodo-tempo é, recorrendo novamente a Benjamin, uma ideia de “tempo vazio e
homogêneo”, em que a simultaneidade, é, por assim dizer, transversal,
cruzando o tempo, marcada não pela prefiguração e pela realização, mas sim
pela coincidência temporal, e medida pelo relógio e pelo calendário.
(ANDERSON, 2013, p. 54)

No processo de estabelecimento dessa noção de simultaneidade o autor menciona
a importância de dois produtos culturais: o romance e o jornal. Ambos só existem por conta
do desenvolvimento da reprodutibilidade técnica da modernidade e consolidam uma visão de
tempo simultânea. O leitor do romance não necessita de maiores explicações sobre seus
personagens porque todos pertencem a uma mesma sociedade sólida e estável, com uma
existência simultânea que naturaliza o compartilhamento de características e atitudes
essenciais que ligam os personagens uns aos outros, ainda que os mesmos não venham a se
conhecer no interior da narrativa. O jornal também seria um mecanismo ficcional de
construção da simultaneidade80, sendo apenas necessário que se observe uma primeira página

78

O exemplo utilizado por Anderson é o do sacrifício de Isaac pelo seu pai Abraão mencionado no Gênesis. Para
o Cristianismo, esse acontecimento era um prenúncio do sacrifício de Cristo na Cruz, no qual Deus Pai oferece
em libação seu filho unigênito. Por estar fora do tempo, Deus possibilita compreender essa concepção
messiânica do mesmo, que coaduna passado e futuro num lampejo de presente.
79
Por ora apenas mencionamos os conceitos que serão retomados de forma analítica do último capítulo, quando
nos apropriaremos destas e de outras ideias bejaminianas para operar uma crítica da modernidade.
80
Não é difícil concordar com Anderson quando refletimos sobre nosso objeto. Os próprios romances foram
fundamentais para a construção da nação estadunidense desde o início do Século XIX, bastando apontar James
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de qualquer exemplar para se perceber tal ideia: o que une aqueles eventos arbitrariamente
selecionados e justapostos?81 O vínculo imaginário é resultado da coincidência cronológica
destes acontecimentos, é o claro estabelecimento do avanço constante do tempo vazio e
homogêneo. Para o autor, “ler um jornal é como ler um romance cujo autor tenha desistido de
qualquer intenção de escrever um enredo coerente” (ANDERSON, 2013, p. 65). Romance e
jornal colaborariam assim para reforçar a imaginação da nação, uma construção que continua
– sem necessariamente conservar – os dois processos que declinaram com a construção da
modernidade: a comunidade religiosa e a comunidade dinástica. O tempo messiânico é
continuado pela nação, fruto da modernidade, e esta afirmação nos é de suma importância.
O que podemos ressaltar aqui é que tanto o romance como o jornal dependeram
do desenvolvimento da reprodutibilidade técnica, colaborando para o estabelecimento dessa
simultaneidade temporal, esse tempo vazio e homogêneo moderno. Ambos são devedores do
amadurecimento de um “capitalismo tipográfico” capaz de reforçar inclusive a cristalização
dos vernáculos nacionais. O que se propõe é que a ideia de reprodutibilidade técnica, também
ela emprestada de Walter Benjamin, foi aplicada por este filósofo para a análise das imagens,
entre elas, o cinema. Deste modo, posterior ao romance e ao jornal e em acréscimo aos
argumentos de Anderson, o cinema deve ser assumido como uma das narrativas arbitrárias
que colaboram para a coexistência de tempos, a simultaneidade de passado e futuro no
presente, a concepção de uma sociedade que avança sobre um tempo vazio e homogêneo a
partir de vínculos imaginados. Dito de outro modo é necessário ressaltar o cinema como
mecanismo cultural, também ele construtor da nação.
Retornando à especificidade do nacionalismo estadunidense, retomaremos a
provocação de Anderson de que a condição nacional é produto das independências
americanas, sendo assim, um fruto do pioneirismo crioulo – diferentemente das teses até então
tradicionalmente aceitas que a pontuavam como invenção europeia. Ora, se a primeira
idependência “crioula” foi a dos Estados Unidos, certamente ela é ainda mais modelar para as
demais construções nacionais ulteriores. Outro aspecto da proposição do autor está no fato de
situar em um mesmo grupo os “pais da nação dos Estados Unidos” e os líderes das
independências hispânicas. Para todos, como mencionamos anteriormente, a língua não era
Fenimore Cooper. Quanto ao jornal, cabe lembrar que John O’Sullivan, responsável por cunhar a expressão
“Destino Manifesto”, era colunista de uma publicação.
81
Já se antecipa aqui o reverso desse processo arbitrário. Aby Warburg propõe outra forma de lidar com os
fragmentos, possibilitando ressaltar o caráter “ficcional” não apenas da estética jornalística como também da
própria narrativa historiográfica. O passado é fragmento – é um acumulado de escombros – e organizá-los em
uma sequência coerente é tão arbitrário quanto a seleção das manchetes de capa de um jornal. Retomaremos este
princípio adiante, a partir da análise das ideias deste autor.
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um elemento diferenciador das novas comunidades em relação às metrópoles imperiais e
também não havia um esquema de classes herdado de uma comunidade dinástica desagregada
como na Europa. Para explicar essa condição nacional pioneira, segundo Anderson, também
não é suficiente apontar o aumento do controle da metrópole no século XVIII e a difusão das
ideias liberais. Isso porque o termo “imaginada” indica não apenas o caráter “imaginário” da
nação, que equivaleria a falso, artificial, construído. O “imaginado” é importante porque
indica que a imagem em si não é apenas uma invenção, mas se constitui em fonte de sentido,
em objeto de desejo e projeções que ensejam ações e posicionamentos que por vezes
materizaliam-se em sacrifício voluntário. Mais do que um artifício, a comunidade imaginada é
fonte de sentido, devendo por isso ser emocionalmente plausível e politicamente viável. Eis
então que persiste a questão: o que permitiria a esses fatores existirem no contexto dos novos
países americanos?
Um desses fatores, para o autor, encontra-se nas jornadas “– entre tempos,
condições e lugares – como uma experiência que cria significado.” (ANDERSON, 2013,
p.92), sendo a peregrinação a jornada modelar, inicialmente ligadas ao controle administrativo
sobre o território. Mais uma vez uma jornada secular continua, ao passo em que também
rompe com o modelo religioso: as peregrinações religiosas que reforçavam o senso de
comunidade agregam-se às peregrinações imperiais:

As peregrinações religiosas são, provavelmente, as jornadas mais
comoventes e grandiosas da imaginação, mas elas tiveram, e ainda têm,
equivalentes seculares mais modestos e limitados. Para o que aqui nos
interessa, os mais importantes são os novos tipos de viagem criados pela
ascensão das monarquias absolutizantes e, mais tarde, dos Estados imperiais
mundiais com sede na Europa. (ANDERSON, 2013, p. 94)

Queremos, contudo, nos apropriar da ideia de jornada não no sentido burocrático
assinalado por Anderson, mas assumindo seu caráter exploratório e aplicando-a ao contexto
transatlântico. Não seria o contínuo westward movement turneriano um padrão de
peregrinação que concorre para a criação de um significado dessa nova terra como pátria?
Não assinalamos anteriormente que é justamente esse movimento que facilita a ruptura e o
afastamento com a “nação-mãe”, com a metrópole? Não são o Oeste e a wilderness as fontes
da renovação perene e da explicação para a singularidade histórica dos Estados Unidos? Não
é a conquista do Oeste, guardadas as especificidades, também uma “jornada imperial”?
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No caso das Américas, Anderson também assinala que a emergência da nation82

ness , essa condição nacional, também esteve ligada ao surgimento do capitalismo
tipográfico, sobretudo na região das Treze Colônias. “[...] No decorrer do Século XVIII,
houve quase que uma revolução. Entre 1691 e 1820, foram editados nada menos que 2120
‘jornais’, sendo que 461 duraram mais de dez anos” (ANDERSON, 2013, p. 102) na América
do Norte protestante. O autor prossegue:

A figura de Benjamin Franklin está indissociavelmente ligada ao
nacionalismo crioulo na América do Norte. Mas talvez a importância da sua
profissão não seja tão evidente. Aqui, mais uma vez, Febvre e Martin são
esclarecedores. Eles nos lembram que “a imprensa só se desenvolveu na
América [do Norte] no século XVIII quando os tipógrafos descobriram uma
nova fonte de renda – o jornal”. Os tipógrafos que iniciavam novos negócios
sempre incluíam um jornal entre as suas edições, geralmente sendo seus
únicos ou principais redatores. Assim, o editor-jornalista foi, a princípio, um
fenômeno essencialmente norte-americano. Como o principal problema para
o editor-jornalista era atingir o leitor, desenvolveu-se uma aliança tão íntima
com o agente postal que, amiúde, trocavam de posições. Assim, a oficina
tipográfica surgiu como um elemento-chave das comunicações e da vida
intelectual comunitária dos Estados Unidos (ANDERSON, 2013, p. 102).

Não por coincidência, o primeiro western a vencer o Oscar em 1931 foi Cimarron,
cujo protagonista acompanhava a marcha para o Oeste fundando a tipografia e o jornal da
cidade em que se estabelecia. Isto é, ainda que um fenômeno necessário para imaginar a nação
no contexto de sua independência, não se pode abdicar da importância dos jornais ao longo de
todo o século XIX nesse processo de estabelecimento da condição nacional nos Estados
Unidos.
Logo, segundo Benedict Anderson, os “crioulos protestantes de fala inglesa” das
Treze Colônias possuíam uma condição diferenciada em relação aos seus contemporâneos
hispânicos no que tange ao desenvolvimento do capitalismo tipográfico. Este aspecto é
essencial para que compreendamos de que forma os gentílicos localistas característicos dessas
colônias originárias puderam ser substituídos pela universalização do termo “americano”.
Estes crioulos protestantes:

estavam numa situação muito mais favorável para concretizar a ideia da
“América”, e, com efeito, acabaram tomando para si o nome corrente de
“americanos”. As Treze Colônias originais abrangiam uma área menor que a
Venezuela, e 1/3 do tamanho da Argentina. Geograficamente próximos, os
82

Embora não exista na língua inglesa a palavra nationess poderia traduzir uma ideia como a de nacionalidade,
tal como em faithfullness (fidelidade) ou hapiness (felicidade). A tradutora da obra usa a expressão “condição
nacional”, que embora acertada, não carrega essa ambiguidade percebida no idioma original.
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centros comerciais de Boston, Nova York e Filadélfia tinham rápida
comunicação entre si, e havia laços bastante fortes entre seus respectivos
habitantes, tanto pela imprensa quanto pelo comércio. Os “Estados Unidos”
foram se multiplicando ao longo dos 183 anos seguintes, à medida que as
povoações avançavam da costa leste rumo ao oeste. Mas [...] mesmo nos
Estados Unidos os laços afetivos do nacionalismo eram bastante elásticos,
capazes, junto com a rápida expansão da fronteira oeste e as contradições
entre as economias do Norte e do Sul, de precipitar uma guerra de secessão
quase cem anos depois da Declaração de Independência. (ANDERSON,
2013, p. 105, grifo do autor)

Dois pontos merecem ser destacados dessa citação. O primeiro está na singular
apropriação do epíteto “americano” pelos estadunidenses83, o que nos obriga a dedicar algum
tempo à problemática construção dessa ideia, tanto de América quanto de seu adjetivo pátrio.
Edmundo O’Gorman, em trabalho clássico, já explicara que a América é uma invenção.
Também invenção aqui não é apenas uma ideia de falsificação, de construção: é apenas uma
forma de ressaltar que essa porção de terra que chamamos América não apareceu
ontologicamente no horizonte cultural europeu de modo instantâneo ao seu “descobrimento”,
mas antes, foi se construindo e nesse processo, rompendo com a concepção de mundo e de
universo dos europeus. Assim sendo, a ideia de América será importante para uma mudança
na percepção da Europa a respeito de seu próprio lugar no mundo, qual seja, o lugar de
protagonista, traduzido no processo histórico e no discurso da modernidade. A importância de
insistir nesse ponto está na defesa da tese de que o surgimento da América no horizonte
cultural europeu e seu subsequente processo de conquista foram fundamentais para o
desenlace da modernidade e seu projeto. E mais ainda, identificar que aqueles que se
apropriaram do gentílico “americano” configuraram-se como os principais herdeiros desse
mesmo processo e desse mesmo projeto. Assim, não apenas a ideia do nacionalismo como
sendo um fenômeno europeu seria provinciana – o que Benedict Anderson bem analisou –
como a própria noção de que a modernidade é um fenômeno exclusivamente europeu também
se mostraria assim, como procuraremos elucidar no próximo capítulo. Antes da América, o
orbis terrarum era concebido como possuindo três unidades distintas: Europa, Ásia e África:

De fato, Europa, Ásia e África aparecem, nessa antiga concepção, como
entidades territoriais, mas dotadas de um sentido que transcende a ordem
puramente geográfica e que as individualiza do ponto de vista moral ou
histórico. Integram, pois, uma estrutura de natureza qualitativa do cenário
cósmico em que se desenvolve a vida humana, não num plano de igualdade,
mas sim numa hierarquia que não remete, primariamente, às circunstâncias
de naturais, mas às diferenças de natureza espiritual. Nessa hierarquia, a
83

E neste momento deixamos clara nossa rejeição consciente do mesmo.
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Europa ocupa o mais alto degrau, não por razões de riqueza ou abundância
nem por nada que a isto se assemelhe, mas poque se considerava a mais
perfeita para a vida humana ou, se se quer, para a realização plena dos
valores da cultura. (O´GORMAN, 1992, p. 193-194).

A introdução da “quarta parte de terra”, porém, aprofunda esse senso de
superioridade. Primeiramente porque ao assumir que se tratava de uma porção desconhecida
até então do orbis terrarum, assumia-se também a humanidade de seus habitantes. Essa
inclusão automática do nativo no curso da história universal inseria-se também na dinâmica
da hierarquia anteriormente mencionada. Em tudo a inferioridade do indígena foi ressaltada e
naturalizada, pois o próprio ambiente natural era considerado inferior e imaturo.
Antonello Gerbi (1996) aponta de que forma essa natureza, sobretudo dos
trópicos, era tida como degenerada, decrépta, insalubre. Tudo isso se traduzia em uma fauna
inferior e em habitantes débeis e pusilânimes84. Mas o que desejamos destacar nesse contexto
é o significado dessa juventude, dessa imaturidade, que se faz presente também na ideia de
“Novo Mundo”. Essa novidade que de início coaduna-se principalmente com a percepção de
uma imaturidade inerente, estabelece que tanto o Novo quanto o Velho mundo se colocam
como duas potencialidades de um único mundo: “um em potencial e nesse sentido ‘novo’;
outro em ação e nesse sentido ‘velho’” (O´GORMAN, 1992, p. 199). Tanto a imaturidade
quanto a potencialidade, impressas ao sentido de Novo Mundo, reforçam o papel da Europa
como superior, agora não apenas espiritualmente como se via desde o mundo clássico, mas
também materialmente superior. A imaturidade convida à tutela, a potencialidade convida à
exploração:
A América, de fato, foi inventada sob a espécie física de “continente” e sob a
espécie histórica de “novo mundo”. Surgiu, pois, como um ente físico dado,
já feito e inalterável, e como um ente moral dotado de possibilidade de
realizar-se na ordem do ser histórico. Estamos na presença de uma estrutura
ontológica que, como a humana, pressupõe um suporte corporal de uma
realidade espiritual. Vamos concluir, então, que não só se deve excluir a
interpretação segundo a qual a América apareceu à instância de um mero e
casual contato físico com terras que já estariam constituídas [...] no ser
americano, mas devemos substituir tão portentoso acontecimento por outro,
o do processo inventivo de um ente feito à imagem e semelhança do seu
inventor. Processo que transcendeu infinitamente seu resultado imediato,
pois abriu ao homem [europeu], em princípio, a possibilidade de apoderarse da realidade universal e, na prática, de tudo quanto dela sua audácia e a

84

E é absolutamente necessário ressaltar que os nativos habitantes da wilderness não compartilhavam desse traço
segundo a ótica dos estadunidenses. Como vimos com Turner, os homens da fronteira dividem com os indígenas
da América do Norte a rusticididade que se opõe ao refinamento de “modos” europeu.
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excelência da sua técnica possam conquistar. (O’GORMAN, 1992, p. 199,
grifo meu).

Obriguemo-nos a concluir nosso argumento em relação ao termo americano.
Defendemos que a ideia de América foi central para o desenvolvimento do projeto moderno
ocidental. Com ela, a Europa assume uma posição central no decurso histórico que agora é
assumido como universal, colocando-se como a força motriz e integradora de todos os
fragmentos deste processo. A este ponto retornaremos em diversos outros momentos ao longo
deste trabalho. Por ora, cabe assinalar que o processo de conquista das Américas, aos poucos,
converteu-se no paradigma genitor do homem moderno, que, como ressalta O’Gorman, se
utiliza de sua audácia e técnica para conquistar tudo. Esse traço torna-se característico então,
das própias sociedades coloniais que nascem sob esse signo, tanto no contexto ibérico quanto
anglo-saxão. No entanto, defendemos que a apropriação do termo “americano” por parte dos
protestantes ingleses das Treze Colônias traduz de forma mais aguda o fato de que são estes
os que assumem para si o traço moderno característico do colonizador europeu, convertendose, deste modo, na mais “moderna” sociedade colonial das Américas, e futuramente, como a
nação herdeira do sentido de conquista inerente ao projeto de modernidade europeu.
A ideia de um Novo Mundo ressaltada por O’Gorman também guarda o sentido de
simultaneidade percebido por Anderson. O jogo entre novo-velho, entre nascimento-morte, é
típico da modernidade, como Benjamin indica, e isso se evidencia nas Américas de uma
forma geral, em cada localidade que recebe o adjetivo “Novo” seguido de uma cidade ou
região europeia. A questão reside no fato de que o termo novo não significaria a substituição
de algo que se perdeu ou desapareceu, mas “o que é desconcertante nos nomes americanos
dos séculos XVI a XVIII é que ‘novo’ e ‘velho’ eram entendidos sincronicamente,
coexistindo dentro do tempo vazio e homogêneo” (ANDERSON, 2013, p. 257). Ora, deste
modo, o autor também reforça nossa percepção de que a América é o elemento catalisador da
modernidade e que seu processo de ocupação é basilar para o planteamento dos problemas
que pretendemos abordar nesse processo histórico – que também é um projeto e um discurso –
e que, a nosso ver, estão plasmados nas novas representações identificadas no Novo Western.
Retomando: é na América que vemos a possibilidade primeira da simultaneidade entre o novo
e o velho típica do tempo vazio e homogêneo.

Para que esse senso de paralelismo ou simultaneidade pudesse surgir e
também ter vastas consequências políticas era necessário que a distância
entre os grupos paralelos fosse grande, e que o mais novo deles tivesse um
tamanho considerável e fosse estabelecido de forma duradoura, além de estar
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solidamente subordinado ao mais velho. Essas condições foram encontradas
nas Américas, como nunca ocorrera antes. (ANDERSON, 2013, p. 258)

Se a ideia de que o moderno nasce nessa contradição perene entre o novo que
substitui o velho está acertada – ainda que essa novidade se revele uma ilusão fantasmagórica
–, percebe-se de que forma ela é aplicável ao contexto estadunidense e como esse tema
sobreleva novamente a importância da fronteira, pois, como vimos, é a situação de fronteira
que constantemente re-nova a nação, construindo-a e conduzindo-a ao progresso infinito
marcado pela novidade perene, associada à juventude e à vitalidade. Assim, ao se apropriarem
do gentílico “americano”, os Estados Unidos evocam a ideia do “Novo Mundo” pleno,
auferindo uma convergência da noção da imaturidade como regeneração – e não como
debilidade –, da potencialidade como exploração dos recursos naturais e da novidade como
simultaneidade temporal. O tema da fronteira como fonte perene de regenaração e por isso
base para a construção da nação retoma o segundo ponto que desejamos enfatizar a partir da
citação de Anderson que também mencionamos novamente:
Os “Estados Unidos” foram se multiplicando ao longo dos 183 anos
seguintes, à medida que as povoações avançavam da costa leste rumo ao
oeste. Mas [...] mesmo nos Estados Unidos os laços afetivos do nacionalismo
eram bastante elásticos, capazes, junto com a rápida expansão da fronteira
oeste e as contradições entre as economias do Norte e do Sul, de precipitar
uma guerra de secessão quase cem anos depois da Declaração de
Independência. (ANDERSON, 2013, p. 105, grifo do autor)

Importa enfatizar essa elasticidade dos laços afetivos que uniam a nação. Já
assinalamos de que forma a tensão identificada na Secessão teria sido apaziguada pelo próprio
movimento de conquista do Oeste. A dinâmica leste-oeste foi assim, na elaboração da frontier
thesis, considerada fundamental para que a nação emergisse além da oposição norte-sul.
Villafañe destaca que é justamente este o momento no qual se dá a plena apropriação do
gentílico “americano”:
É interessante notar que o gentílico “americano” acabaria por ser apropriado
pelos estadunidenses, que curiosamente viam-se no período colonial como
britânicos [...] e durante muitos anos após a separação da Inglaterra, tinham
sua identidade definida por sua condição de “virginiano”, “georgiano”, etc.,
de acordo com o Estado federado em que viveram ou nasceram. O nome
“americano” pairava por sobre essas identidades “regionais”, mas não se
sobrepunha a elas. O fim da guerra civil representou a vitória de um governo
federal forte e cimentou a identidade comum e a definição de “americanos”
como o povo que habita os Estados Unidos. (VILLAFAÑE, 2003, p. 19)
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Ora, não temendo a redundância, é válido reafirmar a importância deste
argumento: a conquista do Oeste é, assim, o ponto central do amálgama da identidade
nacional e da própria imagem de nação. Evocando a cristalização do termo american que se
sedimenta sobre os localismos, the westward movement evoca e potencializa a constante
regeneração que só o Novo Mundo possibilita, permitindo estabelecer, deste modo, um
paralelo entre a conquista da América (continente), com a conquista da “América” (Estados
Unidos). Como vimos, o próprio Turner se permite este paralelo, cristalizando, assim, o
processo de conquista do Oeste como uma continuação do – mas também simultânea ao –
projeto moderno ocidental europeu. Ocidente e Oeste subsumidos em uma única palavra: The
West.
Tal relação entre essas conquistas modernas é perfeitamente exemplificada na
ideia de Columbia, a personificação feminina da nação estadunidense. Como a própria
expressão denota, sua origem aponta para Colombo e para o processo de ocupação do
território americano (continente). Contudo, desde os tempos da independência, os colonos
protestantes de fala inglesa identificavam no termo germes de seu patriotismo, a ponto de
utilizá-lo para renomear o então King’s College, fazendo da Universidade de Columbia em
Nova York uma das principais dos Estados Unidos. Uma famosa litogravura intitulada
American Progress elaborada por Jonh Gast em 1872 sintetiza bem a ideia implícita no termo
Columbia.

Não é nosso propósito esmiuçar a leitura da imagem, mas pode-se perceber que
quase duas décadas antes do famoso discurso de Turner, muitas das ideias com as quais o
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historiador trabalhou já faziam parte do imaginário estadunidense. O contraste entre a
escuridão no Oeste e a luz no Leste exemplifica de que forma a civilização avança à medida
que Columbia, de estrela na testa, livro e telégrafo em punhos, expurga os antigos habitantes
da região. Os búfalos ao fundo, cavalos selvagens e o urso à frente fogem, juntamente com os
indígenas: todos eles mergulhados na escuridão da selvageria. Em seu encalço e em clara
representação dos personagens fronteiriços elencados por Turner, vêm os prospectores, os
caçadores de peles e comerciantes e, por fim, agricultores e colonos, caracterizando as vagas
de colonização classicamente estabelecidas. Seguindo Columbia, encontramos as carroças dos
colonos, as diligências de passageiros e, em linhas sucessivas, as ferrovias, símbolo máximo
do progresso no Século XIX. A vinculação entre os temas – destino manifesto, modernidade,
progresso, imperialismo, civilização – aparece de modo nítido no discurso de George A.
Croffut, que encomendara a litogravura de John Gast para comercialização. Mencionar o
trecho do discurso evidencia de que forma tais temas estavam presentes na imaginação dos
atores históricos já na década de 1870. Ei-lo:
Este país rico e maravilhoso – cujo progresso até o presente momento é a
maravilha do velho mundo – era, até recentemente, habitado exclusivamente
por bárbaros à espreita e bestas selvagens. Se o rápido progresso do “Grande
Oeste” surpreendeu nosso povo, o que pensariam aqueles de outros países
sobre o “Oeste Distante”, que estava destinado em um dia prematuro, a ser o
vasto celeiro, sendo agora a câmara do tesouro de nosso país? [...]
Em primeiro plano, a figura central e principal, uma mulher bonita e
encantadora está flutuando para o oeste através do ar que a conduz. Em sua
testa, a “Estrela do Império”. À direita da imagem está uma cidade, navios a
vapor, fábricas, escolas e igrejas, feixes de luz estão fluindo e enchendo o ar
– indicativo da civilização. O tom geral da imagem à esquerda declara
escuridão, desperdício e confusão. Da cidade procedem as três grandes
linhas férreas continentais... Próximos a estas estão as carroças de transporte,
a etapa por terra da colonização, caçadores, garimpeiros, os correios85,
imigrantes pioneiros e a dança do guerreiro do “nobre homem vermelho”.
Fugindo do “progresso” estão índios, búfalos, cavalos selvagens, ursos, e
noutro plano, movendo-se para o oeste, sempre para o Oeste, os índios com
suas índias, crianças, e "cabanas", viram os rostos desesperados em sua
direção, à medida que fogem da visão maravilhosa. A "Estrela" é demais
para eles.
[...] Que lar, da humilde cabana do mineiro à mansão de mármore imponente
do capitalista, deveria estar sem este grande quadro nacional, que ilustra da
forma mais artística todos os resultados gigantescos dos cérebros e mãos
americanas! Quem não gostaria de ter tão belo testemunho para lembrá-los

85

Pony Express: O termo se refere ao serviço de correios que teve curta duração entre os anos de 1860 e 1861,
antes que fosse substituído pelo serviço de telégrafos. Consistia de um sistema de remessa de correspondências
que acontecia solitariamente ou mesmo nas diligências retratadas na imagem, cruzando o Oeste em direção à
Califórnia.
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da grandeza do país e do empreendimento que fizeram o poderoso deserto
[wilderness] florescer como a rosa!86

No candente discurso torna-se perceptível que o desenvolvimento dos Estados
Unidos até aquele momento estava inserido no percurso histórico do velho mundo. A
construção da nação em sua rápida ocupação do Oeste configurava-se assim no instante
inaugural de um novo mundo, enfatizando o aspecto moderno e universalizável desse
processo, a ponto de tornar-se atrativo para multidões de imigrantes. Nessa pequena tela – e
nesse pequeno discurso –, todos os personagens do western aparecem dramaticamente
justapostos e o fato de que tenha sido produzida em 1872 e de imediato alcançado
popularidade, ratifica que, não apenas quando Turner escreve seu artigo, mas também quando
os primeiros filmes de faroeste são produzidos, o imaginário estadunidense já estava povoado
por estes personagens. A presença feminina de Columbia, para a qual convergem todos os
olhares, traduz o espírito da conquista e do avanço da civilização sobre a selvageria que, de
1492 até o século XIX, coverteu-se no símbolo máximo da modernidade87.
Os Estados Unidos são, assim, uma nação moderna e, aos seus próprios olhos, a
mais moderna das nações. Que o período de expansão para o Oeste tenha sido o principal
momento em que essa ideia se firmou não é surpreendente. John Lukacs (2006) enfatiza a
relevância deste contexto para a consumação da identidade nacional dos estadunidenses como
americans e de que forma a ideia de Columbia reforçava as vocações imperiais que foram
ressaltadas na imagem do western:

86

Disponível em: http://www.colorado.edu/AmStudies/lewis/west/gastap.htm. Acesso em: 15 set. 2014. Texto
original: “This rich and wonderful country – the progress of which at the present time, is the wonder of the old
world – was until recently, inhabited exclusively by the lurking savage and wild beasts of prey. If the rapid
progress of the "Great West" has surprised our people, what will those of other countries think of the "Far West,"
which was destined at an early day, to be the vast granary, as it is now the treasure chamber of our country? In
the foreground, the central and principal figure, a beautiful and charming Female, is floating westward through
the air bearing on her forehead the "Star of Empire". On the right of the picture is a city, steamships,
manufactories, schools and churches over which beams of light are streaming and filling the air – indicative of
civilization. The general tone of the picture on the left declares darkness, waste and confusion. From the city
proceed the three great continental lines of railway... Next to these are the transportation wagons, overland stage,
hunters, gold seekers, pony express, pioneer emigrant and the warrior dance of the "noble red man." Fleeing
from "Progress"... are Indians, buffaloes, wild horses, bears, and other game, moving Westward, ever Westward,
the Indians with their squaws, papooses, and "pony lodges," turn their despairing faces towards, as they flee the
wondrous vision. The "Star" is too much for them. […] What home, from the miner's humble cabin to the stately
marble mansion of the capitalist, should be without this Great National Picture, which illustrates in the most
artistic manner all the gigantic results of American Brains and Hands! Who would not have such a beautiful
token to remind them of the country's grandeur and enterprise which have caused the mighty wilderness to
blossom like the rose!
87
Não é demais lembrar que o termo Columbia nomeou uma das fases da exploração espacial promovida pela
NASA a partir da década de 1980. Não seria o espaço a “última fronteira” a ser conquistada?
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[...] A geração de patriotas que estabeleceram a República não pensava que
esta se tornaria o maior poder imperial do mundo. Muitos deles também
pensavam [...] que 1776 não poderia ser repetido. Mas de um século mais
tarde veio a mudança. Naquela época, muitos norte-americanos pensavam
que 1776 podia, ou mesmo devia, ser repetido; que o destino de seu país era
mais do que ser um exemplo, que era o seu destino estender o exemplo por
grande parte do mundo. O imperalismo global norte-americano não se
desenvolveu até a última década de 1890, mas havia uma sutil e profunda
transformação das atitudes que levaram a isso. Quando a exposição
Columbian de Chicago foi inaugurada em 1893, Chauncey M. Depew fez o
discurso de abertura. “Este dia”, disse ele, “não pertence à América, mas ao
mundo [...] Nós comemoramos a emancipação do homem”. O século da
potência mundial norte-americana, o século norte-americano na história do
mundo, estava prestes a começar. (LUKACS, 2006, p. 14)

Assim, no discurso de Lukacs, os Estados Unidos das décadas finais do século
XIX não eram apenas uma nação moderna, mas a mais moderna das nações. É como se os
estadunidenses não apenas tivessem herdado os germes mais autênticos da modernidade, mas
também os tivessem aprofundado e conduzido a níveis de realização plena.
Uma das análises mais conhecidas acerca da discussão dos desdobramentos da
modernidade na América encontra-se em Richard Morse (2000). Em seu célebre Espelho de
Próspero, escreve que às portas da modernidade, ibéricos e anglo-saxões efetuaram
“escolhas” diferentes em relação aos projetos de sociedade – e por conseguinte, de colônia – a
partir das matrizes filosófico-culturais disponíveis. Tendo em vista que ambos os projetos
partiram de uma teia cultural comum – o passado escolástico medieval – Morse enfatiza que
os ingleses optaram por romper com essa “pré-história” europeia uma vez que “compraram o
pacote ‘moderno’, convertendo-se talvez nos mais ‘modernos’ dos europeus” (MORSE, 2000,
p. 28). A “escolha” política inglesa, feita em meados do século XVII, vincula-se ao cenário
conturbado e caótico promovido pelo pluralismo religioso e pelos germes do capitalismo
nascente, refletido na teoria política de Hobbes, por exemplo.

Hobbes [...] nascido numa nação insular e modernizante no portentoso ano
da Invencível Armada e chegando à maturidade numa época de violência
civil e cisma ideológico, teve de enfrentar o problema de reconstituir uma
ordem nacional que, uma vez legitimada, proporcionasse um novo ponto de
apoio de poder internacional” (MORSE, 2000, p. 61).

Assim, o esforço do filósofo e de todo o pensamento inglês do Século XVII –
século de colonização inglesa efetiva da América – era o de conceber um modelo passível de
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ser reproduzido, mesmo em meio à multiplicidade88. Essa particularidade histórica que se
configuraria em uma “solução repetível” é exatamente aquilo que os colonos protestantes
realizaram, em uma multiplicidade de projetos, ao longo da costa americana do norte,
buscando, em cada um destes lugares, conceber a sociedade exemplar que se transformaria em
luzeiro para o mundo: the city on a hill. Em última instância, é essa a mentalidade
particularista que enseja a construção da nação estadunidense, como continuidade do
“‘projeto’ histórico ocidental que vem seguindo seu curso há séculos, passando por uma
cadeia de formulações logicamente intervinculadas de variada ênfase filosófica e científica”
(MORSE, 2000, p. 25).
Retomando Lukacs, essa continuidade do projeto europeu é ainda mais
potencializada pela absorção constante de multidões de imigrantes que assomam o continente
em fins do Século XIX e que, em suas cartas, acabam por popularizar esta imagem que a
“América” fazia de si mesma. Como aponta o autor, a partir deste momento a palavra
“América”, que um século antes era praticamente desconhecida da maior parte da população
mundial, converte-se em uma imagem crescentemente familiar nos quatro cantos do planeta.
Uma imagem, que como apontamos, herdava o velho, mas o rejuvenescia. Uma imagem que
combina a potencialidade e a oportunidade. Imagem que, enfim, pode-se tornar atrativa para
justificar o abandono de uma vida inteira no Velho Mundo, em busca a uma nova vida do
outro lado do Atlântico:

Era a imagem de um mundo que era interessante e desejável, pois era tanto
mais avançado quanto mais atrasado do que a Europa. Os Estados Unidos
eram um mundo de grande abastança e grandes máquinas; mas também eram
um mundo de terra fértil, às margens da qual viviam rebanhos de animais e
índios, uma terra de oportunidades e de uma amplidão que havia se
esvaecido na Europa muito tempo antes: pois fora na Europa, onde moradias
apertadas e as constrições da burocracia, onde a redução da terra disponível e
o aumento do governo tornara a vida mais complicada e difícil. Essa
combinação de elementos de um futuro promissor e de um passado idílico é
reconhecível na imagem dos Estados Unidos 100 anos atrás [a citação é de
1984]. (LUKACS, 2006, p. 22)

E nessas imagens que extrapolaram o próprio continente, o elemento mais
fascinante e convidativo à realização moderna não poderia deixar de ser o Oeste selvagem,
com sua combinação de selva e conforto. Não se pode deixar de notar que o texto de Lukacs
endossa a visão idealizada da ocupação do Oeste à medida que a descreve:
88

Apenas para enfatizar o contraste, o mundo ibérico, por sua vez, fez ainda no século XVI o esforço contrário:
buscou integrar particularidades na visão de universalidade católica herdada da Idade Média.
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Era algo saído dos séculos anteriores, essa vida nômade e viril, somente a
alguns dias de viagem das ferrovias e da eletricidade. Não sabiam que havia
um lado escuro deste mundo, a não ser alguns dentre eles que escolheram
permanecer e foram então tragados pelas correntes mais profundas da
sociedade norte-americana, onde tiveram que aprender a nadar novamente. O
“Extremo Oeste” ou o “Oeste Selvagem” se tornaram expressões comuns no
Velho Mundo. Para os norte-americanos, o Oeste era a fronteira, para os
ingleses e os europeus era um jardim montanhoso de sua imaginação. Cem
anos antes, muito do Oeste estava naquela fase fantástica e meio mística
quando o casamento da civilização com a terra virgem acabara de acontecer:
viajantes ingleses e europeus foram arrebatados por sua colonização, em cuja
perspectiva não viam nada a não ser coisas boas, apesar dos modos
divertidamente rudes dos pioneiros norte-americanos. Naquela visão
passageira, não havia lugar para tempestades de poeira ou linhas de bonde –
ou para a inclinação norte-americana de manter a imagem do Oeste
eternamente fresca, máscula e selvagem (LUKACS, 2006, p. 23)

Este deslumbramento com a experiência singular da ocupação do Oeste evidencia
de que modo os elementos mitológicos puderam se tornar tão absolutamente populares e
universalizáveis. Entretanto, podemos reavaliar a tese de que a imagem do Oeste invadiu a
Europa apenas neste momento. Quanto ao tema, e mais especificamente no que tange ao
cowboy, Eric Hobsbawm (2013) assinala que o mito do Oeste não foi produto exclusivo e
autônomo dos Estados Unidos. Antes mesmo que o cinema pudesse, nos anos iniciais do
século XX, impulsionar uma visão uniforme dos elementos mitológicos do Oeste mais
comumente estabelecidos, os europeus já possuíam repertório imagético suficiente, criado,
sobretudo por romancistas populares – muitos deles escrevendo suas histórias sem jamais
terem pisado em solo americano, como o alemão Karl May. Segundo o historiador britânico, a
última década do século XIX foi, também, o momento em que os elementos do mito do
western se cristalizam de modo a impactarem a cultura mundial, ainda que parte desse mito
proviesse justamente das massas de imigrantes que desembarcaram no país.
Considerar, deste modo, o mito do Oeste inicialmente como um fenômeno
cultural exterior não diminui sua importância enquanto elemento central na construção da
identidade nacional estadunidense – pois de fato o mito se tornaria progressivamente
estadunidense, pelo menos até o western spaghetti da década de 1960. A tese de Hobsbawm
de que o cowboy constitui-se como um mito global apenas reforça seu apelo abrangente e de
todo o universo mitológico do qual faz parte, o que pode ser explicado exatamente a partir do
fato de que este mito não se refere a um processo autônomo, mas se constitui como um
desdobramento do projeto e do discurso de modernidade que perpassa o mundo a partir do
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século XVI. Central para essa progressiva “americanização” do Oeste foi o surgimento dos
filmes, pois segundo Hobsbawm:

Se existe algum denominador comum na voga do western nos diferentes
continentes nos anos 1890, ele quase certamente foi fornecido por Buffalo
Bill, cujo show Wild West iniciou suas viagens internacionais em 1887 e
aumentou consideravelmente o interesse público por caubóis, índios e o resto
por onde quer que passasse [...] Menciono-os [autores europeus de faroeste]
apenas para ressaltar que o mito europeu do Faroeste não procedeu do
americano, assim como boa parte da música popular inglesa é derivada de
sucessos da Broadway. Foi contemporâneo do mito americano ao menos
desde o tempo de Fenimore Cooper e, na verdade, até mesmo antes. O Oeste
europeu só se tornou derivativo no começo do século XX, quando passou a
viver parasitariamente de sub-romances de faroeste [...] bem como de filmes
de western. (HOBSBAWM, 2013, p. 319-320)

Com tais argumentos esperamos ter conseguido reforçar de que forma assumimos
como central a ideia de que os Estados Unidos surgem como nação moderna, no amplo
sentido do termo. Sendo a primeira ex-colônia da história moderna, são os responsáveis por
transformarem os “crioulos” americanos naqueles que primeiramente se defrontaram com a
necessidade de conceber e imaginar o que viria a ser uma “nação”, uma das fantasmagorias da
modernidade. Herdeiros da perspectiva efetivamente moderna dos projetos coloniais
europeus, os estadunidenses se viram, assim, como os responsáveis por aprofundar e realizar
plenamente as promessas de civilização e progresso inerentes ao discurso da modernidade.
Tal fato cristaliza-se no momento de ocupação do Oeste, particularmente após a Guerra de
Secessão, tornando-o o momento fundandor da nação – instante em que o gentílico american
predomina sobre os localismos – e, por isso, coloca-se como de plena efetivação das
promessas modernas, discurso que atrai milhares de imigrantes para a América. No limite, o
que se intenta ao assumir tal argumento como efetivo é estabelecer que, quando se consolida
uma reavaliação crítica dos elementos que compõem o mito do Oeste, está se reavaliando, em
última análise, os próprios elementos constitutivos da modernidade. Este é o pressuposto
basilar deste trabalho.

CAPÍTULO II
“QUANDO A LENDA SE TORNA FATO, PUBLIQUE-SE A LENDA”:
o western clássico e a estrutura do mito

If I’m a man I must be brave
And I must face that deadly killer
Or lie a coward, a craven coward,
Or lie a coward in my grave.

A imagem clássica faz parte do repertório de recordações de muitos: dois homens
frente à frente; mãos postas sobre armas, atentos a reagir ao menor sinal de movimento do
oponente. O mais rápido no gatilho vence, e em geral, ele é um cowboy, um xerife, um
homem que oscila entre fazer parte da sociedade e estar junto da natureza, entre a monotonia
da vida doméstica e a aventura da natureza selvagem. É esta, talvez, a imagem mais clássica
que compõe tantas outras situações semelhantes no típico filme de faroeste. A oposição nela
estabelecida é manifestada, porém, de forma muito contundente em diversas outras situações
estruturadas nos westerns, tema ao qual se dedica este capítulo.
Procedemos até aqui a uma tentativa de prospectar a imagem cinematográfica do
western, problematizando os elementos basilares que compõem sua estrutura e significado. O
objetivo precípuo foi o de situar a narrativa cinematográfica do faroeste no interior não apenas
do processo de imaginação da nação, mas também – e por esse motivo – de uma tradição
narrativa que exalta a modernidade e o “projeto” histórico ocidental. Neste instante, convém
retomarmos as fontes para que o trabalho não se transforme em uma construção teórica
abstrata, descolada da concretude histórica que se tem nos vestígios do passado.

2.1 – O western e o panorama histórico de Hollywood

Até o momento analisamos filmes anteriores ao estabelecimento da premiação da
Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, criada em 1927. As razões para a utilização
dessa premiação como critério de seleção das fontes já foram detalhadas na introdução, mas
talvez devêssemos acrescentar algumas linhas em relação ao tema, trazendo informações
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acerca do surgimento da instituição. Em verdade, percebe-se que as mudanças engendradas na
forma como o Oeste foi representado no cinema resultam também dos processos ocasionados
no interior da indústria cinematográfica estadunidense, daí a necessidade de proporcionar uma
análise fílmica que estabeleça um diálogo com as condições históricas de sua produção.
O nascimento da Academia está ligado às primeiras tentativas por parte das
produtoras estadunidenses de formarem uma associação comercial capaz de unificar os
esforços de produção e distribuição das películas. A primeira ocasião em que se buscou
concretizar essa ideia foi ainda com Thomas Edison, em 1908, quando da criação da Motion
Picture Patents Company (cf. SKLAR, 1975, p. 49) que, em linhas gerais, intentava
monopolizar a atividade cinematográfica nos Estados Unidos. Contudo, como expõe Robert
Sklar, a ideia de um truste cinematográfico acabou por estimular a competição e a
concorrência, no mais absoluto espírito capitalista estadunidense do início do Século XX: “A
contribuição mais significativa da Patents Company foi uma que ela preferiu não invocar em
sua defesa: por sua tática de exclusão e importunação, criou uma oposição crescente,
composta sobretudo de antigos gerentes de ‘poeiras’1 dos guetos urbanos de Nova Iorque e
Chicago.” (SKLAR, 1975, p. 51).
Esse jogo de oposições entre os primeiros estúdios produtores de filmes estimulou
o debate em torno da qualidade dos mesmos. A grande propaganda da Patents Company
estava em prometer filmes de “boa qualidade”, segundo a sensibilidade da classe média
conservadora estadunidense e um tanto quanto distante dos tradicionais filmes dos “poeiras”,
com baixa qualidade técnica e mais afeitos aos gostos imigrantes considerados vulgares. Com
o crescimento da oposição dos independentes – aqueles não vinculados ao truste – o cinema
estadunidense aos poucos assumiu seus contornos industriais. Em fins da Grande Guerra, a
indústria cinematográfica dos Estados Unidos já era um negócio gigantesco. “Quando a
guerra terminou, dizia-se que os Estados Unidos estavam produzindo, aproximadamente, 85%
de todos os filmes exibidos no mundo inteiro e 98% das películas exibidas na América do
Norte” (SKLAR, 1975, p. 63). Todo esse crescimento estimulava a criação de instituições
centralizadoras e homogeneizadoras, como a Academia viria a ser a partir de finais da década
de 1920.

1

O termo se refere às primeiras casas de exibição de filmes que misturavam diversos espetáculos seguindo o
estilo vaudeville. Os chamados nickel theaters, como o próprio nome diz, cobravam um níquel para sua entrada,
o que ampliou significativamente o público dos primeiros armazéns de exibição cinematográfica. O nome mais
comumente associado aos “poeiras” é nickelodeon, sendo que, em 1908, em torno de seiscentos poeiras de Nova
York possuíam assistência diária entre trezentos e quatrocentos mil ingressos. (Cf. SKLAR, 1975, p. 26).
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Para que tal feito fosse possível, a indústria cinematográfica daquele país também
necessitaria de seu westward movement. A primeira razão apontada por Sklar para este fato
seria o desejo por parte dos produtores – em sua grande maioria imigrantes – de afastarem-se
de sua herança “tão sem graça e tão pobre”. A viagem em direção a Los Angeles e à
idealização de Hollywood seria assim um esforço por “americanizar-se”, trilhando o mesmo
sentido de construção da nação? Não nos cabe promover uma história do cinema, mas importa
destacar as razões pelas quais a Califórnia mostrava-se particularmente atrativa aos cineastas:

A zona oferecia, praticamente, um ano inteiro de sol e de tempo bom,
quente, para filmagens ao ar livre, sem a umidade e as tempestades tropicais
de Cuba e Flórida, que as companhias produtoras também visitaram nos
primeiros anos. E o que era ainda melhor, proporcionava um ambiente físico
único: próximos, muito próximos um do outro, havia montanhas, um
deserto, uma cidade e o mar (SKLAR, 1975, p. 86)

Havia também a vantagem de que boa parte dos trabalhadores de Los Angeles não
obedecia à rigidez da legislação sindicalista, além de ser grande pólo atrativo de imigrantes, o
que indicaria mão-de-obra barata e abundante. Contudo, o início da década de 1920 – quando
o termo Hollywood já indicava não apenas a “cidade do cinema”, mas também um estado de
espírito – assiste a uma diminuição do público na assistência aos filmes. Sklar aponta uma
série de fatores para isso: saturação do número de salas de exibição, diminuição do número de
mudanças nos programas diários e, sobretudo, novas formas de lazer para o empenho do
tempo livre, com ênfase nas transmissões radiofônicas. Entretanto, “os moralistas e
reformadores proclamavam que a queda na frequência durante o ano de 1922 era um sinal do
descontentamento público com o comportamento dos artistas do cinema e com a obscenidade
dos filmes” (SKLAR, 1975, p. 102).
Com este pensamento em mente, os magnatas do cinema buscaram consolidar
uma instituição que não apenas regulasse as questões econômicas da produção, mas também o
seu conteúdo moral: a Motion Picture Producers and Distributors Association (MPPDA)
(Associação de Produtores e Distribuidores Cinematográficos), cujo primeiro presidente foi
Will H. Hays. Hays se tornaria a cara e a voz da MPPDA, estabelecendo um novo tempo
segundo o qual “o cinema deixara para trás o passado agitado e estava começando a cumprir
sua promessa infinita de ser o ‘Esperando dos Olhos’, a voz silenciosa que quebra todas as
barreiras de língua” (SKLAR, 1975, p. 103). Concomitante ao estabelecimento da associação,
os trabalhadores da indústria cinematográfica organizaram-se paulatinamente, até que em
meados da década de 1920 surgisse uma estrutura sindical relativamente próxima de Hays e
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suas decisões. É dessa progressiva convergência de estruturas responsável por alçar a
produção cinematográfica estadunidense ao posto de indústria que surge a Academia, em
1927, que deveria funcionar de modo semelhante a um sindicato das companhias. Quanto a
este ponto, resta ainda dizer que Hays não conseguiu eliminar por completo as dissensões no
interior da indústria, mas estabeleceu as bases sólidas sobre as quais o studio system se
desenvolveu até pelo menos a década de 1960.
O prêmio da Academia – o Oscar – surge assim como uma forma de laurear as
melhores produções do ano e, no interior da lógica capitalista industrial do cinema
estadunidense, converter-se em ganho publicitário real. Tal questão planteia a preocupação
com os temas e a recepção dos filmes, fatores decisivos na busca pelo lucro, assim como o
ponto da censura e da definição dos temas possíveis de serem representados através do
cinema. Todas essas questões não são meramente tangenciais para nossos intentos.
Deste modo, a partir de fins da década de 1920 até 1967, encontramos oito filmes
indicados ao prêmio de melhor filme: In Old Arizona (No velho Arizona/1928), Cimarron
(1931), Stagecoach (No tempo das diligências/1939), The Ox-Bow Incident (Consciências
mortas/1941), High Noon (Matar ou morrer/1952), Shane (Os brutos também amam/1953),
The Alamo (O Álamo/1960) e How the West Was Won (A conquista do Oeste/1964). Os
mesmos serão utilizados para detalhar o que identificamos como composição das
representações desconstrutoras no Novo Western, a partir do fim da década de 1960.
Os poucos mais de trinta anos aos quais nos dedicaremos nesta seção estabelecem
os grandes clássicos do western e não foram poucas as tentativas de categorizá-los em fases e
identificar a forma como cada uma delas lida com os temas-mito analisados e debatidos até
aqui. O primeiro autor ao qual nos referenciamos é Gomes de Mattos (2004). Segundo ele, o
western “conta, de um modo histórico ou crítico, a conquista do oeste nos Estados Unidos e o
difícil nascimento da nação americana. As histórias do western se inscrevem em um passado
lendário, que podemos repor no tempo mais ou menos entre 1840 e 1890 e situar a oeste do
Mississipi no espaço móbil da ‘Fronteira’ em constante expansão para o Pacífico.”
(MATTOS, 2004, p. 13). Identificando nesse curto trecho diversos elementos que já
apontamos, o autor afirma também que, a despeito da representação histórica, o western é um
folclore, “uma mitologia que depende mais da fantasia que da história” (MATTOS, 2004,
p.14).
Após lidar com os personagens históricos do Velho Oeste – Billy The Kid, Jesse
James, Wild Bill Hickock, Wyatt Earp etc. – e suas múltiplas idealizações, Mattos assegura
que “os heróis do Oeste real foram os humildes fazendeiros e os vaqueiros que conduziam as
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boiadas e os ‘vilões’ não eram os pistoleiros, mas sim o vento, a chuva, o frio, a solidão, o
isolamento” não deixando, com tal afirmativa, de proceder igualmente a uma leitura
idealizadora do processo histórico. O índio seria a única presença não branca significativa nos
filmes, mas sempre pelo recurso do estereótipo. Ocasionalmente percebem-se um peão
mexicano – poderíamos questionar esse “ocasionalmente” – ou um chinês que funcione como
alívio cômico, mas o protagonismo heroico, segundo Mattos, está sempre reservado ao
branco. Ainda acerca da discrepância entre o Oeste histórico e o Oeste mitológico, o autor
menciona um fato digno de nota:

Nos meados dos anos 20, Hollywood teve a oportunidade única de registrar
em um filme uma das últimas travessias por via terrestre de um rebanho de
gado longhorn. Ciente disso, a Paramount arranjou tudo para que Amor
triunfante/North of 36, um western épico de 1924, dirigido por Irvin Willat,
fosse filmado enquanto o gado estivesse se deslocando. Infelizmente, a
realidade não estava à altura dos padrões cinematográficos. As carroças eram
puxadas por bois e não por cavalos, as roupas dos vaqueiros não eram
suficientemente pitorescas, etc. (MATTOS, 2004, p. 16).

O autor também problematiza aquilo que é importante neste trabalho, qual seja, as
mudanças nas representações conforme a sensibilidade do contexto nos quais as mesmas se
deram. Contudo, sua análise fílmica não é substancial o bastante para que mereça um
aprofundamento. Cabe apenas ressaltar as ideias centrais que o autor atribui ao gênero e a
periodização que propõe para sua análise, o que faremos conjuntamente a um pano de fundo
das mudanças históricas do cinema estadunidense, enquanto indústria. Segundo Mattos,
(2004, p. 17) “o traço definidor do gênero [do faroeste] é o conflito elementar entre
civilização e selvageria”. Essa oposição estruturalista binária se manifestaria na linguagem
cinematográfica do gênero em outras oposições: Leste x Oeste; cidade x sertão2; ordem social
x anarquia; indivíduo x comunidade; inocência x corrupção; pioneiro x índio; professora rural
x dançarina de saloon etc. A narrativa tradicional do western caminharia assim
invariavelmente para a exacerbação dessas tensões, estabelecendo uma estrutura rígida e
dicotômica – que advém, sem dúvida, de uma própria acepção rígida da situação de fronteira.
Este autor também menciona a influência de alguns conceitos históricos e
políticos da história dos Estados Unidos do século XIX para a configuração do faroeste,
referindo-se especificamente à tese da fronteira de Turner, à doutrina do Destino Manifesto e
ao confronto entre o Mito do Deserto e o Mito do Jardim – temas também explanados por nós.
Remontando a um crítico, Mattos afirma existirem três “personagens” centrais no western: “1.
2

Seria o uso do termo alusivo à ideia de wilderness?
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A população da cidade ou agentes da civilização; 2. Os selvagens ou fora-da-lei, que
ameaçam o primeiro grupo; 3. Os heróis, que possuem muitas das habilidades dos selvagens,
mas estão fundamentalmente comprometidos com a população” (MATTOS, 2004, p. 18). Este
esquema estruturalista será mais detalhado adiante.
Mattos ainda aborda os elementos iconográficos clássicos do western e vale
salientar sua abordagem do cenário, já que o espaço, para ele, possui função dramática,
simbólica e lírica. A paisagem é assim, como frisamos, o quarto personagem, ou mesmo o
primeiro, pois é central para o western. A partir daí, a preocupação deste autor reside em
estabelecer como a visão mitológica do Oeste não apenas se construiu, mas passou também a
ser comercializada. A primeira referência é ao Buffalo Bill’s Wild West, o mesmo show
circense mecionado anteriormente por Lukacs, que a partir de 1894 celebrava o Oeste em vias
de desaparecimento. Antes mesmo, Mattos retoma as dime novels, romances baratos que
glamourizavam as notícias do Oeste histórico herdando a tendência de Fenimore Cooper do
arquétipo do herói do Oeste: “um homem da fronteira que oscilava entre a vida selvagem mas
livre nas florestas e a sociedade refinada porém constritiva das vilas” (MATTOS, 2004, p.21).
Em acréscimo, surgem as biografias de alguns destes heróis históricos – Daniel Boone, Davy
Crockett, Kit Carson e General Custer – e romances como The Virginian, de Owen Wister, o
qual “contribuiu, mais do que qualquer outra, para a instituição do cowboy como figura
central do western”3 (MATTOS, 2004, p. 21). Os bandidos como Jesse James e Butch
Cassidy, por sua vez, deviam sua fama à imprensa sensacionalista que explorava seus feitos
criminosos e sua vida. Porém, a despeito da importância dessas mídias para a sedimentação
do mito do Oeste, segundo Mattos, “foi no cinema que o western encontrou o seu meio de
expressão ideal. O western nasceu com o próprio cinema ou, como afirmou André Bazin, ‘do
encontro de uma mitologia com um meio de expressão’” (MATTOS, 2004, p. 22).
Para a compreensão das representações dos filmes, Mattos propõe uma
periodização em algumas fases já mencionadas na introdução. A primeira delas seria a dos
“primeiros filmes e grandes cowboys”, que se estenderia pelas quatro primeiras décadas do
Século XX – as primeiras três já abordamos na segunda seção deste capítulo, restando-nos
aprofundar o fim da década de 1920 e a década seguinte.
A década de 1930 tem início com uma queda substancial da bilheteria dos
westerns A. Mesmo com o surgimento de novas tecnologias e do Oscar de Cimarron em 1931
– o único conferido a um western até Dances with Wolves (Dança com Lobos) em 1990 –
3

A importância da obra será reafirmada no último tópico deste capítulo, quando abordaremos a dimensão
imperialista e eurocêntrica do western.
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assiste-se a um mau desempenho comercial do faroeste, o que reforça a questão da recepção
no estabelecimento das convenções do gênero. O público aparentemente não se interessava
pela representação da história “fiel”, mas sim pelo mito, pela idealização, pelo espetáculo. A
década de 1930 é, por esta razão, dominada pela produção de westerns B e pela proliferação
de um sem número de cowboys, sendo muitos deles inclusive cantores, como Gene Autry.
Este é o responsável pela elaboração dos “Dez Mandamentos do Cowboy”, que era na visão
de Mattos (2004, p. 34), “um código sob o qual o cowboy se tornou uma espécie de escoteiro
adulto, agradando tanto à indústria cinematográfica, aos distribuidores, às associações de pais
e às igrejas”4.
Não é demais sobrelevar, a partir disso, a importância da recepção dialógica,
segundo os pressupostos bakhtinianos abordados anteriormente, na definição das estruturas do
gênero. Esse “escotismo adulto” talvez seja o grande responsável pelo pouco reconhecimento
que a Academia conferiu ao gênero western, tido como familiar e juvenil em excesso. Os
westerns B em grande medida impediram que os temas maduros fossem mais largamente
debatidos em produções A. Além disso, o western tornou-se o “mais norte-americano dos
gêneros” exatamente porque se alinhou a esse conservadorismo ansiado por grande parte da
sociedade local. “Surpreendentemente, muitos westerns B antigos – e alguns produzidos mais
tarde – foram filmados com grande vigor, bons valores de produção e excelentes sequências
de ação: porém não há dúvida de que esses westerns, na maioria das vezes, usavam clichês
simplórios, preocupando-se apenas em agradar ao seu público pouco exigente” (MATTOS,
2004, p. 34).
Para que se compreenda satisfatoriamente o processo de estabelecimento do
“cinema de gênero” tipicamente estadunindese, precisamos compreender a figura dos
produtores na consolidação da insústria cinematográfica. Tal questão exige uma nota sobre o
que se denomina studio system, cuja crise coincide com as alterações que nos interessam nas
representações dos filmes de faroeste. Desde os primórdios, a divisão industrial do trabalho na
indústria cinematográfica estadunidense articulou-se em torno de três pontos: produção,
distribuição e exibição. O importante aqui é perceber de que forma o primeiro ponto da cadeia
4

Os “Dez Mandamentos” são facilmente localizáveis na internet. O forte teor religioso evidencia o
conservadorismo da sociedade estadunidense de então e o quanto a recepção impõe expectativas sobre que tipo
de representação deseja-se assistir. Os mandamentos são: 1) Um cowboy nunca toma uma vantagem desleal –
mesmo de um inimigo; 2) Um cowboy nunca trai a confiança; 3) Um cowboy sempre fala a verdade; 4) Um
cowboy sempre é gentil com as crianças pequenas, pessoas idosas e animais; 5) Um cowboy não tem
preconceitos raciais e religiosos; 6) Um cowboy está sempre pronto para ajudar quem tem problemas; 7) Um
cowboy é trabalhador; 8) Um cowboy é limpo em relação a sua pessoa, pensamento e ações; 9) Um cowboy
respeita as mulheres, seus pais e as leis de seu país; 10) Um cowboy é patriota. Disponível em:
http://www.nostalgiabr.com/mocinhos/gene_autry/geneautry.htm. Acesso em 20 set 2014.
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fílmica acumulou e absorveu paulatinamente as outras duas instâncias. Segundo Sklar, o
poder do produtor surge em parte da própria necessidade de personificar a força que os filmes
já possuíam na década de 1920. “O poder do cinema parecia demasiado vasto, fugidio, e
inspirava um misto de reverência, medo e assombro; seria muito fácil compreender o prestígio
dos produtores do cinema e medir forças com eles” (SKLAR, 1975, p. 166). Em outras
palavras, o poder do cinema precisa ser antropomorfizado.
Nas palavras do mesmo autor, o studio system foi “a casa que Adolph Zukor
construiu”. Tal construção se efetivou, sobretudo após a Grande Guerra, quando a expansão
da indústria cinematográfica deixou de depender apenas de seus lucros internos, passando a
necessitar de assistência e intervenção de capital externo. A questão central passou a ser a
distribuição dos filmes, em virtude da posição intermediária que ocupavam. A primeira
grande distribuidora de filmes fundada em 1914 – e ocupando o vácuo deixado pelo truste de
Edison – foi a Paramount Pictures Corporation. Dentre os diversos produtores que
abasteceriam a distribuidora em nível nacional estava Adolph Zukor, dono do estúdio Famous
Players. O sistema proposto pelos criadores da Paramount só não contava que Zukor não fosse
se contentar em ser mero subalterno no interior da cadeia industrial cinematográfica.
Comprando a maior parte das ações da empresa, Zukor fundiu uma série de pequenas
produtoras e distribuidoras à sua, unificando, assim, a produção à distribuição, e reforçando
desse modo o poder do produtor. A competitividade acirrada no meio da nascente indústria
cinematográfica estimulou a que Zukor comprasse também salas exibidoras nas principais
cidades dos Estados Unidos, exemplo seguido por inúmeros concorrentes. Desta forma, o
produtor tornava-se não apenas o primeiro homem nas etapas de produção de um filme, mas o
principal; aquele que determinaria seu conteúdo visando principalmente agradar à
sensibilidade do público de modo a garantir o lucro aguardado. O studio system fortaleceu-se
assim ao longo da década de 1920, auxiliando a explicar as mudanças no gênero do western
percebida na década seguinte, mormente a fixação dos temas e enredos. Como analisamos
anteriormente, é justamente a existência desse sistema tão focado no lucro condicionado à
expectativa do público que explica o estabelecimento das convenções do gênero, o que em
muitos casos, como no western, traduz-se na cristalização de clichês e estereótipos facilmente
identificáveis e reproduzíveis. Por essa razão, uma produção independente que buscasse
estabelecer uma marca mais “autoral” só seria possível quando esse sistema entrasse em
colapso, o que se deu especialmente a partir da década de 1960, como veremos no próximo
capítulo. Na consolidação do studio system, havia pouco espaço para a inovação e a
independência:
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À medida que a indústria assumiu a estrutura que conservaria durante a
geração seguinte, até depois da Segunda Guerra Mundial, o poder das
principais companhias patenteou-se mais depressa em seu papel de
distribuidoras. Produtores independentes não podiam encontrar cinemas
apenas com os próprios recursos. Um número sempre maior de
independentes, em ambas as extremidades, acabaram caindo sob o domínio
dos estúdios, tornando-se estrelas e produtores empregados e teatros filiados
de uma ou outra grande companhia. (SKLAR, 1975, p. 175).

Essa estrutura industrial evidencia a relação entre produção e recepção e a
importância da mesma no interior do studio system, algo que também é reconhecido por Sklar
(1975, p. 175): “por mais terríveis que se tornassem, o poder e o lucro dos magnatas do
cinema nos anos vinte nunca deixaram de depender da sua capacidade de agradar ao público”.
É propriamente esse poder que em última instância “pertencerá” ao público que explica o
caráter conservador e patriótico assumido pelo gênero do faroeste na década de 1930.
A influência do conservadorismo nos temas das produções cinematográficas desta
década também pode ser explicada pela autorregulação efetuada no interior da própria
indústria levada a cabo pelo Hays Office. A questão da censura está ligada também ao
reposicionamento ocorrido após a crise de 1929 em relação ao lugar ocupado pelos cineastas
frente aos valores da classe média. Desde os primórdios, o público principal do cinema era
constituído por operários e imigrantes. Com D. W. Griffith, os temas mais sérios e maduros
passaram a ser recorrentes e atrativos ao público mais conservador dos setores médios da
sociedade. Ainda assim, o estilo de vida hollywoodiano rapidamente se convertia em fonte de
críticas, especialmente graças à vida mundana da maioria de seus principais atores. Deste
modo, a crise representou relativo alívio para a indústria, pois com ela dispersaram-se os
opositores:

Escancararam-se os portões celestiais e o cinema dos Estados Unidos, como
proclamaram universalmente os seus cronistas, ingressou na sua idade de
ouro: Hollywood passou a ocupar o centro do palco da cultura e da
consciência da América, fazendo filmes com uma força e um ímpeto até
então desconhecidos e que depois disso nunca mais se viram. (SKLAR,
1975, p. 189)

Todavia, ainda que a indústria cinematográfica tenha demorado a sentir
verdadeiramente o impacto da crise econômica que se abatera dramaticamente sobre todo o
globo, não passou ilesa por ela. Entre 1933 e 1935 o lucro dos magnatas diminuiu
consideravelmente. Assim, ante a necessidade de recuperação, colocava-se de modo
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imperativo determinar e controlar o conteúdo das produções: “[...] O craque da Bolsa de
Valores preparou o palco para uma nova série de lutas em torno de questões que tinham
agitado a cultura norte-americana desde que as fitas de cinema apareceram pela primeira vez:
Quem faz o produto? Quem dirige o espetáculo? Quem decide o que o espetáculo deve
dizer?” (SKLAR, 197, p. 190).
Os anos seguintes foram marcados por intensa transformação econômica em que a
interferência de Wall Street seguida de uma série de falências e fusões, alterou drasticamente
a forma como o cinema em Hollywood se desenvolvia. A interferência do governo julgou em
várias ocasiões as relações econômicas entre os estúdios, refletindo as políticas gerais do New
Deal. Novas organizações trabalhistas se fortaleceram, acrescentando uma série de variáveis
ao poder dos produtores na definicação das obras a serem realizadas. Todas essas questões
influenciarão o modo como a indústria caminhará a passos largos para a convenção dos
gêneros.
Mais importante para a questão da censura é, contudo, a influência conservadora
da ala católica sobre a produção do cinema estadunidense. Em 1933, bispos católicos sob o
influxo do Vaticano – unidade que faltara ao esforço protestante – decidiram criar a Legião da
Decência, “a fim de coordenar a campanha destinada a boicotar os filmes que a Igreja católica
considerasse indecentes” (SKLAR, 1975, p. 203). Ao esforço católico, milhares de
organizações protestantes e judias aderiram prontamente, colocando em xeque a indústria
cinematográfica em pleno auge da crise. Como resposta à pressão, Will Hays, “a cara e a voz
de Hollywood” nomeou um delegado – irlandês católico – com plenos poderes para aprovar,
censurar e vetar as películas distribuídas dos estúdios. Essa decisão apenas reforçava o
Código de Produção de 1930 – conhecido como Código Hays – escrito com a intenção clara
de unir a moral religiosa às necessidades de bilheteria. Compreender o modo de
funcionamento desse código e sua ressonância social é extremamente importante para que se
dimensione corretamente o estabelecimento das convenções maniqueístas do western na
década de 1930 – no melhor estilo dos “Dez Mandamentos do Cowboy”:

O código, pelo menos, enfrentou com coragem um fato que os encarregados
anteriores de regulamentar a moral tinham envolvido numa capa de
ambiguidade: sem os filmes que giravam em torno do sexo e do crime, não
haveria fregueses em número suficiente para sustentar o negócio
cinematográfico. Admitindo esse fato [...] procuraram inventar uma fórmula
que mantivesse os filmes sobre sexo e sobre crimes dentro dos limites
morais. A solução que encontraram concedia ampla liberdade de ação à
descrição de comportamentos considerados imorais pelos padrões
tradicionais – tais como, por exemplo, o adultério e o homicídio – enquanto
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houvesse na história algo de “bom” que contrabalançasse o que o código
definia como mal. Esta era a fórmula do “valor moral compensador”: se
forem cometidos, os atos “maus” terão de ser neutralizados pelo castigo e
pela retribuição, ou pela reforma e regeneração do pecador. “O mal e o bem
nunca poderão ser confundidos em todo o decorrer da representação”, dizia
o código. O culpado tem de ser punido; não se pode permitir que o público
simpatize com o crime nem com o pecado. (SKLAR, 1975, p. 204, grifo do
autor).

A proibição de tantas questões – como homossexualidade, relações sexuais interraciais, aborto, drogas, incesto, linguajar obsceno (inclusive a palavra “sexo”) –
impossibilitou ao cinema estadunidense abordar temas mais maduros e próprios do mundo
contemporâneo. E talvez poucos gêneros tenham exemplificado essa constatação de forma tão
nítida como o western, em especial, o western B. A importância do Código para nosso
problema está justamente no fato de que o mesmo é abandonado em 1967, momento em que é
substituído pelo sistema de classificação por idades, permitindo grande liberdade na
abordagem dos temas, que será claramente notado no faroeste.
Os westerns indicados ao prêmio da Academia nesse primeiro momento retratam
com clareza essa mudança. Julgamos necessário detalhar a narrativa dos filmes com vistas a
acentuar os pontos que concebemos serem os que melhor indicam as alterações no western
pós-1960.
O primeiro filme do gênero foi indicado no segundo ano do Oscar. In Old Arizona
(No Velho Arizona/1928) é um filme que transgride muitos dos pontos definidos como
proibidos no Código de Produção de 1930. Por se passar na região do antigo México, o filme
tem como protagonistas um ladrão mexicano, “The Cisco Kid” – e tal fato é digno de nota –,
sua amante traiçoeira, Tonia, e o oficial branco responsável por prender o criminoso, Sargento
Mickey Dunn. A trama se inicia com Kid observando uma diligência cruzando um vale. Por
ser o primeiro personagem central a aparecer e a forma como é apresentado “sobre” a
paisagem reforçam a perspectiva de que ele é o herói. Tal empatia entre público e bandido só
será possível no contexto anterior ao Código de Produção, que proibirá qualquer forma de
identificação ou idealização de atitudes criminosas. Mesmo no assalto à diligência, Kid se
mostrará atencioso e simpático.
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Cisco Kid observando a diligência. O bandido é o cowboy.

Assim, a tendência de não separar rigidamente as fronteiras do bem e do mal,
iniciada no gênero – como a idealização de alguns bandidos como o próprio Broncho Billy
nas primeiras décadas do Século XX – era ainda possível quando inexistia o código Hays.
Contrapondo-se à apresentação de Cisco temos a de Mickey Dunn que, colocado no contexto
urbano, tem pouco da simpatia e da atenção do espectador. O roteiro inclusive coloca
“bandido” e “mocinho” frente à frente em uma barbearia, e sem que o oficial saiba, acaba
também ele simpatizando-se pelo ladrão. A situação também banaliza a figura do oficial que
se vê ridicularizado quando descobre que estivera o tempo todo com o bandido que procura –
o que o um relinchar de um burro reforça.
Pela imagem também podemos perceber a caracterização dos personagens a partir
de seu figurino. Mickey Dunn é a imagem do oficial que se tornará clássica, com o chapéu
típico, o lenço no pescoço e as insígnias nos braços. Cisco, de preto, é exagerado em seus
bordados – bem como em seu sotaque artificial –, assemelhando-se a um mariachi mexicano,
não deixando dúvidas de sua origem e, em última instância, de sua índole. A alteridade do
estadunidense típico, deste modo, deve obedecer ao estereótipo facilmente assimilável pelas
plateias.
Há também a apresentação de Tonia e a estigmatização da mulher. Quando Cisco
chega em sua cabana ela está com outro homem. Sabemos disso pela preocupação de uma
senhora que mora junto com a mulher e lhe chama para avisá-la da chegada do bandido-herói.
A aparição de Tonia é emblemática por sua caricatura e exagero: requebrando, ela se
posiciona com as mãos na cintura, lasciva e sensualmente. Sua blusa estará constantemente
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com os ombros à mostra, seus pés predominantemente descalços e seu olhar invariavelmente
desafiador.

Tonia em sua primeira aparição: a mulher latina sensual e provocante que catalisará os eventos da
trama

Tonia é claramente apresentada como uma prostituta, ainda que namore Cisco Kid
e este lhe seja fiel. A essa altura não restam dúvidas: ela é a vilã, o mal a ser combatido. A
relação de Tonia é apresentada como sendo interesseira. O ladrão é assim o herói, vitimado
por uma mulher inescrupulosa, fazendo com que a plateia não torça pela condenação do
roubo, mas sim pela punição de Tonia.
O que se percebe é que In Old Arizona tangencia muitos temas que serão
minimizados posteriormente. Há uma forte insinuação sexual para os padrões da época e uma
forma de abordar as relações de gênero que beiram a misoginia. Se, como veremos, a própria
prostituição será abordada posteriormente – com a caracterização da “prostituta com um
coração de ouro” que só incorreu na prática devido a circunstâncias que lhe fugiram ao
controle – aqui há pouca condescendência com a mulher de uma forma geral. Conversando
com uma dançarina triste do saloon, o infiel Mickey Dunn – em constraste com o fiel Cisco
Kid – entabula o seguinte diálogo:
Dunn: – O que aconteceu garota? Por que está chorando? Fale!
Mulher: – É essa maldita canção... me parte o coração!
Dunn: – Ah não...
Mulher: – Eu gostaria de não ter deixado meu marido.
Dunn: – Direi ao cavalheiro que não cante mais.
Mulher: – Não, não faça isso. Eu gosto dela. Mas é muito triste não?
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Dunn: – Sim, não há dúvidas que sim [...] [A música acaba]
Dunn: – Bravo! Bravo! De onde você é garota?
Mulher: – De Boston!
Dunn: – Está muito longe de casa.
Mulher: – Graças a Deus!
Dunn: – Me diga, conhece algum cavalheiro por aqui?
Mulher: – Cavalheiro?! Onde você pensa que está?!
Dunn: – Não se irrite. Qualquer um pode cometer um engano... Por isso o
lápis tem borracha.
Mulher: – A que se deve o uniforme? Por acaso há alguma guerra?
Dunn: – Está tentando me convidar a ter alguns bons momentos?
Mulher: – Eu não gosto de soldados!
Dunn: – Não?! Isso é uma pena!
Mulher: – E também não gosto de marinheiros.
Dunn: – Que pena para a marinha... O que prefere? Viajantes?
Mulher: – Ah, todos os homens são iguais!
Proprietário do Saloon: – Ouça, levante-se e mostre as pernas para esse
cliente!
Mulher: – Ah... não lhe disse que todos os homens são iguais?!
Dunn: – (Rindo) É um mundo cruel garota, um mundo cruel.

Neste trecho vemos que a insinuação sexual por parte de Dunn é evidente, algo
que dificilmente será repetido posteriormente. A forma como a mulher é incitada a “mostrar
as pernas” possui uma conotação surpreendentemente sensual para o público da época e a
indiferença de Dunn pela dor da mulher – e seu passado de adultério e abandono – reforça a
caracterização ambígua do “herói” branco.
Na sequência narrativa do filme, Tonia se encontra com Mickey Dunn
estabelecendo o triângulo amoroso anunciado no início e elaborando um modo de entregar
Cisco para ficar com a recompensa. Esse posicionamento ativo feminino também não se
repetirá nos grandes clássicos pelo menos até a década de 1950. Em contraste, o filme
aprofunda ainda mais a humanização do ladrão e sua empatia com o público, algo impensável
durante a vigência do Código de Produção. Kid intercala roubos com trabalhos honestos,
reforçando a ação exploratória de Tonia. As sequências finais apontam o desenlace trágico.
Mickey Dunn esquematiza uma cilada para Kid com Tonia mas este descobre o intento de sua
traiçoeria amante. Pensando ser Kid quem saia da casa, Mickey Dunn atira em Tonia,
deixando-a morta. Cisco Kid, por sua vez, sai cabisbaixo e triste, protegido pela escuridão da
wilderness.
Os desdobramentos do filme In Old Arizona representam bem o processo de
sedimentação dos clichês no western, pois The Cisco Kid é um nome famoso na história do
faroeste. Criado em 1907 como um criminoso cruel, o bandido aos poucos se regenerou,
apropriando-se de muitos dos “dez mandamentos do cowboy” e tornando-se cada vez mais
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um caballero heroico e justo – ainda que originalmente não se tratasse de um mexicano. O
próprio Warner Baxter, que interpretou o personagem no filme de 1928 – e recebeu o prêmio
de melhor ator pelo desempenho – retomou-o em uma sequência de 1931. Até a década de
1950, quase duas dezenas de filmes tiveram o personagem como protagonista, que também
encabeçou uma radionovela na década de 1940 e uma série de TV entre 1950 e 1956. Por esta
época Cisco já contava com seu rotundo companheiro Pancho, estabelecendo uma famosa
dupla de justiceiros no melhor estilo dos westerns B5.
Outra razão que tornara o filme tão relevante à época está no fato de que este foi o
primeiro western a utilizar a então nova tecnologia de som registrado junto ao próprio filme,
sendo a primeira película falada a ser gravada em locações externas. Antes, o som era usado
apenas em números musicais pontuais alternados a sequências silenciosas nas produções de
então. Essa inovação técnica é evidenciada no cartaz que, além disso, estampa de modo vivaz
o triângulo amoroso que move a trama.

“Dois homens e uma ‘señorita’ em um rodeio de amor”, sintetiza o cartaz

O cartaz evidencia a novidade: “100% falado” lê-se acima e no centro: “Você
ouve o que vê enquanto aprecia In Old Arizona”. De fato, em muitos momentos da trama o
personagem ouve coisas à distância, no espaço aberto – como o zurrar do burro que reforçava
a inépcia de Mickey Dunn. Entretanto, como alguns críticos observam, o novo recurso
proposto pelo estúdio de registrar o som junto com o filme ainda oferecia limitações técnicas,
5

Cf. www.imdb.com.
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como por exemplo, a quase inexistência de tomadas em movimento. Esse dado que limitava o
desempenho dos atores ainda obrigava os mesmos a declamarem suas falas de forma pausada
e artifical. Mesmo assim, a novidade técnica podia ser usada como recurso narrativo, ainda
que o filme não resista como um western memorável devido a sua previsibilidade e
convencionalidade. À época, contudo, a obra teve boa recepção. Mourdant Hall, crítico do
NY Times, em 1929 – que também resenhara Tumbleweeds –, apontava para a inovação do
som e de que forma a mesma poderia ser usada como recurso narrativo:

O som incidental auxilia no desenrolar desta trama. Eles podem ser as notas
atraentes dos sinos de uma igreja, o tique-taque de um relógio, o estalar de
lábios após absorver uma bebida, o zurrar de um asno, o chape-chape dos
cascos de um cavalo nas areias do deserto, e outros barulhos ou sons que
ajudam a acrescentar naturalidade a esta aventura e evitando, em grande
medida, os silêncios súbitos e incomodativos que marcaram tantos filmes
falados6.

Se In Old Arizona conserva elementos considerados transgressores quando
assumidos retrospectivamente – a empatia com o bandido, a temática sexual explícita, a
relação inter-racial – ainda que contenha traços caricaturais e conservadores em outros tantos
elementos, o segundo western indicado para o Oscar e primeiro faroeste vencedor do prêmio,
Cimarron (1931), é bastante adequado à mitologia e idealização histórica do Oeste e reflete
bem o contexto da Hollywood que buscava tornar seus filmes moralmente afeitos às
expectativas socialmente conservadoras que se delineavam, como registramos anteriormente.
O filme abre com créditos ao romance de mesmo título publicado em 1929 por
Edna Ferber, caracterizando a obra como uma adaptação; o fato de ter sido escrito por uma
mulher realça a problemática questão do moralismo presente no filme. O romance à época
obteve bastante repercussão, justificando o alto investimento dos estúdios RKO em sua
adaptação fílmica, ainda que se estivesse no auge da Depressão.
Já na abertura, os principais personagens do épico são apresentados de modo a
reforçar os estereótipos atribuídos a cada um: o herói, a esposa dedicada, a dançarina de
saloon, o bandido, o menino negro etc. Este último, a título de exemplo, aparece alegremente
lustrando um sapato, evidenciando sua subserviência satisfeita que notabilizar-se-á com o
desenvolvimento do enredo. Toda essa apresentação é acompanhada de uma trilha sonora que
6

Texto original: The incidental sounds help in the unfurling of this yarn. They may be the appealing notes of
mission bells, the tick-tock of a clock, the smacking of lips after a drink has been imbibed, the braying of a
jackass, the plop-plop of horses' hoofs on the desert sands and other noises or sounds that help in adding to the
naturalnes of this adventure and avoiding, to a great extent, the disturbing, sudden hushes that have marked so
many talking pictures. Disponível em: http://www.nytimes.com/movie/review. Acesso em 12 out 2014.
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oscila dos tambores indígenas à música épica, culminando com uma melodia suave quando as
mulheres principiam a ser apresentadas. Segundo a tradição estética hollywoodiana, a trilha
sonora ditará o que o espectador precisa sentir. A narrativa é pontuada por intertítulos
explicativos, como no cinema mudo. O primeiro deles afirma que:

Uma nação está se engrandecendo através do trabalho de homens e
mulheres... Novas regiões se abrem... Terras virgens florescem... Rudes vilas
crescem até se tornarem cidades... Territórios se convertem em estados
ricos... Em 1889, o presidente Harrison abriu as vastas terras indígenas de
Oklahoma para assentamento branco... 2.000.000 de acres livres para a
posse, ricos e pobres se derramam, inundando a fronteira, esperando pelo
tiro de início, ao meio dia de 22 de abril.

Assim, seis anos depois, o clímax de Tumbleweeds se converte no início de um
novo épico: o evento histórico da abertura de novas terras indígenas7 que darão origem ao
Estado do Oklahoma, the sooner state. Essa inversão da abordagem do evento histórico – o
fim de um filme se transforma no início do outro – resulta em uma profunda mundança no
tom pelo qual o mesmo é retratado. Se em Tumbleweeds William S. Hart é o cowboy típico –
inclusive responsável por conduzir gado – que lamenta “o fim do Oeste” e do seu estilo de
vida, mas ainda assim o sacrifica em prol da construção da nação ao radicar-se afinal pelo
casamento, em Cimarron, Yancey Cravat, interpretado por Richard Dix, é o homem
empreendedor que está sempre impelido em direção ao Oeste, poderosamente atraído por suas
oportunidades e por sua obsessão em construir a nação, não se deixando jamais prender-se por
muito tempo a algum lugar, nem mesmo pelo casamento.
Os primeiros takes encarregam-se de mostrar a multidão que se acumula às bordas
do território cherokee. Um deles é no mínimo irônico: enquanto dois homens brancos
arrumam suas carroças e conversam sobre como certamente haverá terra para toda aquela
gente, dois indígenas se aproximam e principiam a mexer em seus pertences. Quando um dos
homens vê a aproximação brada rispidamente: “Deixem isso aí e saiam daqui!”. A mensagem
é clara: os nativos devem sair, pois a terra estaria disponível a todos, desde que fossem
brancos. Essa ideia quase crítica da conquista é retomada em muitos momentos do filme,
procurando conceber uma visão condescendente para com os indígenas, ainda que enfatizando
a inevitabilidade e a necessidade da ocupação daquele território.

7

O filme retratará as duas aberturas de novas áreas de colonização: uma em 1889, nas conhecidas “Unassigned
Lands”, e outra em 1893, a efetiva “Cherokee Strip” que já vinha sendo ocupada por cowboys e seus rebanhos
em trânsito, a partir do norte do Texas.
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Em meio à agitação, sabemos que Yancey Cravat é um aventureiro que se casara e
possuía um filho de quatro anos, o que novamente transformará a constituição de uma família
em elemento “domesticador” do homem do Oeste. Veremos que Cravat não se prenderá a essa
situação, pois afinal, este homem da wilderness só se sentirá em casa longe da “civilização”.
Nesta sequência inicial também conhecemos Dixie Lee, uma dançarina de saloon que engana
Cravat para ficar com a porção de terra que este desejava no momento em que o tiro é
disparado.

A corrida representada novamente. A construção da nação é retomada

A segunda sequência nos apresenta a atual situação de Cravat. Residente em
Wichita, cidade do Kansas, juntamente com a família de sua esposa, Sabra Cravat, assistimos
a um homem preso na claustrofobia daquele contexto: todos sentados à mesa em um ambiente
profusamente decorado e confortável. Agitando-se de um lado a outro, Cravat é censurado
pela sogra por ter deixado Dixie se aproveitar da situação sem que tivesse reagido. Ao invocar
solenemente o texto bíblico: “Que haja paz entre ti e o teu próximo”, o roteiro reforça a
moralidade exigida dos herois em tempos de consolidação do Código Hays. Em toda a cena
Isaiah, o menino negro com sotaque sulista, está pendurado no lustre e abanando as pessoas à
mesa. É uma atitude de escravo, sem dúvida, mas o fato de que a narrativa se passe quase
trinta anos após a abolição não parece ser estranho ao espectador, pois o filme não busca em
momento algum elucidar a condição do negro: ele permanece subalterno.
A cena também se presta a caracterizar Yancey Cravat como um pioneiro, um
aventureiro, o típico empreendedor estadunidense que argumenta entusiasticamente: “Não vê
que é um novo Império? Família! Não houve nada igual desde a criação! Aquilo levou seis
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dias, isso se fez em um!”. Tal comparação evoca toda a ideologia religiosa contida na
formulação do Destino Manifesto e a construção da nação aparece como feito maior que a
própria criação do mundo. É assim que Cravat partirá com sua esposa e seu filho Cimarron,
antigo apelido do herói que em última análise significa “selvagem”8, abandonando seu jornal
– que se chama “Wichita Wigwam”, aludindo a uma espécie de cabana indígena com fins
cerimoniais – para um novo começo em Oklahoma. Com tais informações evidencia-se a
identificação de Cravat com a wilderness, com o mundo selvagem, com os nativos deste
espaço – como é caracterizado o homem da fronteira de Turner.
A jornada até a cidade de Oklahoma acrescenta outros elementos reforçadores do
traço fronteiriço do herói. Descobrimos que ele é amigo de um ladrão de diligências e
carroças de colonos, Nino Kid, quando este tenta assaltá-los. Este último ponto levanta
questionamentos sobre qual seria o passado de Cravat antes da “domesticação” ocasionada
pelo casamento. Essas pequenas sequências se encerram com a chegada da família em uma
cidade fictícia, chamada Osage, onde Cravat fundará com sua esposa o jornal “Osage
Wigwam” – a ênfase é o recomeço, a renovação que a situação da fronteira possibilita. Não é
demais reforçar que tanto Wichita como Osage eram nações indígenas que ocupavam o meiooeste e que tiveram seus territórios usurpados para colonização.
A narrativa do filme se moverá por elipses delineando bem as sequências que
envolver o personagem principal. Na primeira, vemos o estabelecimento de Cravat e Sabrah:
ele se torna um líder local, é convidado a ser o preletor do primeiro culto ecumênico (uma
demanda feminina) celebrado na tenda de jogos local (numa purificação do espaço), mostra-se
solidários aos indígenas e “limpa” a cidade dos bandidos que a ameaçam, matando inclusive
seu “amigo” Nino Kid – circunstância em que o negro fiel também é morto.
Nessa primeira grande sequência, uma cena específica chama a atenção. Os
bandidos que serão mortos futuramente provocam Cravat, chegando a atirar em seu chapéu.
Quando Sabra se irrita e parte em defesa do marido, é prontamente repreendida, afinal,
Yancey não pode permitir que pensem que ele se esconde atrás de uma mulher. O
protagonismo, afinal, é masculino, e as mulheres não devem se intrometer “quando homens se
disparam amistosamente”. Também é importante ressaltar como o homem se refere à antiga
vida, exclama: “Era uma prisão! Cinco anos em um mesmo lugar?!”. Essa afirmação dá uma
dimensão da inquietação de Cravat, de seu espírito móvel, como a tumbleweed, e antecipa que
8

O termo, do espanhol “cimarrón”, também alude a uma espécie de carneiro selvagem com grandes chifres
curvos existente na América do Norte. Curiosamente, em inglês os carneiros são conhecidos pelo nome de “Big
Horn”, que evoca um dos mais determinantes massacres indígenas do Século XIX perpetrado pelos
estadunidenses.
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mesmo sua nova condição não será permanente. Quanto à habilidade do herói em eliminar os
bandidos, uma crítica da época diz que ele foi “rápido como um relâmpago”, “mas como as
vítimas de Wild Bill Hicock, ele não é rápido o bastante”. Com isto, o texto elucida a forma
pela qual os personagens eram dialogicamente relacionados a outras referências, outras
circunstâncias, colaborando para a definição dos traços característicos do gênero.
A trama se move em rápidas elipses, proporcionando muitos outros momentos que
servem para cristalizar a imagem desse herói irrepreensível e determinado. Quando o enredo
alcança 1893, chegamos até a nova abertura de terras. A notícia que começa a ser telegrafada
e colocada no jornal de Yancey traz angústia ao herói: manter sua vida “domesticada” ou
ceder aos impulsos desbravadores? Ante os argumentos da esposa, Cravat sentencia: “Se
todos nos acomodássemos não existiria um país novo”. Fica evidenciada a perspectiva da
constante renovação que a fronteira promove na sociedade e como esse homem fronteiriço
depende deste constante espaço de rejuvenescimento, elementos já discutidos anteriormente
neste trabalho. Yancey se vai sem sequer se despedir de Sabra. Não há raízes que o prendam.
Quando retorna, sabemos que o nacionalista Yancey estivera lutando na Guerra
Hispano-Americana. Um amigo da família, em conversa com Sabra Cravat afirmará
solenemente: “Sempre se falará de homens como Yancey. Homens como ele constroem o
mundo. O resto de nós viemos atrás e vivemos nele”. O protagonista também descobre que
Cim, seu filho, namora uma indígena. Este talvez seja um dos poucos elementos efetivamente
trangressores do filme em relação ao Código Hays: a possibilidade de um casamento interracial. Mesmo assim, apesar dessa visão aparentemente simpática aos indígenas, o filme não
questiona em nenhum momento a legitimidade da ocupação, reforçando, como apontamos
anteriormente, sua inevitabilidade. A cena do reencontro de Cravat com a esposa é eivada de
dramaticidade. O homem abraça Sabra com vigor e após beijá-la e reencontrar os filhos
declama-lhe: “Esposa e mãe!”. Esse é o lugar a ser ocupado pela mulher e Sabra o
desempenhará plenamente. Cravat ainda a chama de Penélope, equiparando sua ausência aos
feitos heroicos de Ulisses em sua odisseia.
Esse reencontro é rapidamente interrompido – devido à narrativa sobressaltada e
condensadora do filme – pelo desejo de Yancey de defender a prostituta Dixie Lee – que lhe
roubara no início do filme – que está sendo julgada pela sociedade moralista para ser expulsa
da cidade. Essa aparente defesa da mulher, contudo, não se dará de forma a romper com o
papel que se espera dela na sociedade. Em defesa de Dixie Lee, Cravat recupera seu passado
cruel: órfã, casou-se enganada com homem já comprometido. Após ser abandonada por ele,
perde o filho e tenta ser professora e enfermeira, mas foi constantemente discriminada por
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onde passava. O que se coloca com clareza é que Dixie tentara ser “esposa e mãe!”, algo
universalizável a todas as mulheres segundo a tônica do filme, mas se tornara vítima do
preconceito social. Yancey apela à sensibilidade masculina do juri: “Pensem em suas esposas
indefesas e oprimidas como essa mulher inocente” e cita o evangelho de Mateus: “Vinde a
mim todos vós que estais cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei”. Após apelo tão
comovente, Dixie é absolvida.
Quando a narrativa avança para 1907, Oklahoma se tornara um Estado da
Federação e descobria-se petróleo em seu espaço. Cravat é candidato ao governo, mas sentado
à mesa com a imagem de Lincoln ao fundo, Yancey se desentende com um promotor que
procura publicar um acordo para permitir a posse das terras indígenas, devido ao petróleo
recém-descoberto. A figura de Lincoln é evocada para a defesa do indígena. Yancey rejeita e
afirma a Sabra: “Os demagogos os roubaram novamente, levando o petróleo da pobre reserva
índia de Osage. Uma vez mais enganaram os inocentes índios americanos. Tratados rasgados
e terras roubadas e agora se avizinha o crime mais malvado e escandaloso que evidencia o
jogo duplo do governo”. Sabra replica: “Esse não é o país de Cimarron”. Yancey encerra: “É
hora de conceder aos pele vermelha a total cidadania para que possam viver livres como os
brancos” e publica o artigo em defesa dos indígenas, mesmo contra a vontade da esposa.
O fato de serem chamados de “pele vermelha” por si só expõe o efeito
contraproducente da defesa de Cravat. Não podemos inferir que isso antecipe uma crítica
generalizada ao processo de ocupação do Oeste. A ordem social estabelecida é satisfatória e
desejável. Talvez indígenas e mulheres possam ter sido preteridos, mas a boa sociedade
certamente estabelece os lugares adequados a cada um. Aqueles são espectadores passivos e
dependentes de homens impetuosos e de grande iniciativa como Yancey – “homens que
constroem o mundo”. Estas devem ser “esposas e mães”, eternas adjutoras de seus maridos
empreendores, aquiescentes em todos seus arroubos aventureiros.
A sequência final apresenta também o fim do herói. Um intertítulo informa que
“com a glória passada dos dias pioneiros, Yancey, movido pela sede por viagens, partiu em
direção a novos campos, enquanto Sabra permaneceu em seu trabalho, sozinha” até 1929.
Novamente, contemplamos novo plano da cidade de Osage, agora uma metrópole.

CAPÍTULO II – “QUANDO A LENDA SE TORNA FATO, PUBLIQUE-SE A LENDA”

1889

1898

148

1893

1907

1929
A cidade fictícia de Osage em cinco takes.
De uma típica vila de fronteira à “metrópole de um império”.

As imagens certamente materializam a noção do “império” em que se
transformara a nação estadunidense. Neste final do filme, quando Sabra recebe uma
homenagem por ter sido a primeira parlamentar feminina do Estado, vemos uma estátua de
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seu marido ser inaugurada. Em seu discurso de agradecimento, Sabra reivindica também o
mérito feminino: “As mulheres de Oklahoma ajudaram a transformar umas pradarias em
nosso estado atual. A ocupação de um cargo público por uma mulher é um passo natural”,
reforçando o discurso pretensamente valorizador do feminino em pleno início da década de
1930.
Findada a cerimônia, Sabra parte em direção a campos de petróleo recém abertos
– “um novo império”, na afirmação de quem os recebe. Ali ela também tem a oportunidade de
reiterar: “Uma simples pradaria se transformou em tudo isso do dia para a noite!”, repetindo o
discurso que sempre impulsionara seu marido. É uma afirmação que, tendo sido feita
ficticiamente em 1930, apenas um ano antes da estreia do filme e em plena Depressão,
renovaria a disposição dos estadunidenses em se verem como o Império que constantemente
se renova, que se constrói do dia para a noite quantas vezes forem necessárias, que repete ad
infinitum o milagre da re-criação. Em poucos segundos a cena se altera. Um homem é
colocado no chão após sofrer um acidente. Ele se colocara diante de uma válvula que
explodiu em uma plataforma, salvando a vida de muitos. O rapaz que traz a notícia não sabe
de quem se trata efetivamente: “Um velho vagabundo que está aqui desde que se abriu a
exploração. Alguns o chamam de velho Yancey”. É o suficiente para que Sabra saia em
disparada. De fato, a mulher se depara com um Yancey Cravat moribundo, velho e sujo,
doando novamente sua vida em prol da vida de tantos outros “construtores da nação”. Sabra o
toma nos braços para ouvir-lhes as derradeiras palavras: “Esposa e mãe. Mulher irretocável.
Esconda-me em teu amor”. O primeiro western vencedor de um Oscar se encerra então,
carregado no melodrama.
O tom conservador e moralista de Cimarron torna o filme alheio às sensibilidades
atuais e boa parte das resenhas mais recentes feitas sobre a obra questionam seus estereótipos
e representações simplificadoras e maniqueístas. De fato, Cimarron não se constituiu em
unanimidade para o público mesmo em seu tempo e, apesar da premiação, o saldo entre o
elevado orçamento e a baixa arrecadação foi problemático para os westerns A9. Ainda que a
recepção em termos de crítica tenha sido satisfatória, o filme distancia-se das expectativas
mais abrangentes do público da época a respeito de um western, que estavam direcionadas,
como já apontamos, para o mito e a fantasia e não para a representação histórica dos fatos
“reais”. Em verdade, apenas as primeiras sequências podem ser consideradas mais próximas

9

Segundo Buscombe (in SHNEIDER, 2008, p. 144), “A década de 30 não foi uma das melhores para os
faroestes. Depois de alguns fracassos que custaram caro, como A grande jornada (1930) e Cimarron (1931), os
grandes estúdios de um modo geral deixaram o gênero para produtores pés-de-chinelo de filmes B”.
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das convenções do gênero. À medida que a narrativa de Cimarron avança e o processo de
ocupação do Oeste “se torna história”, o filme se descaracteriza como western típico, ainda
que conserve e estenda muitos dos temas-mito da fronteira aqui debatidos.
Os críticos, na ocasião de seu lançamento, afirmaram que a adaptação do romance
“largamente lido” de Edna Ferber foi assistida na noite anterior por uma “audiência
intensamente interessada”. O filme foi considerado um “empreendimento estupendo”, ou um
“elegante exemplo” de um supercinema (filmes de elevado orçamento) com uma interpretação
“memorável” de Richard Dix, que faz de Cravat alguém “consistentemente inconsistente”, às
vezes sobrecarregarregado de infalibilidade, embora que tal fato fosse perdoável – à época,
naturalmente. A tolerância do personagem também é notada, “não apenas no caso de Dixie
Lee, mas também quando seu filho se apaixona por uma garota indígena”, mencionando
igualmente seu editorial em defesa dos “pele vermelhas”. Em outros textos, o filme aparece
como um “western espetacular” e um “trunfo” da RKO, misturando ação, sentimento,
comédia e emoção, de forma “100% limpa” – o que quer que isso possa significar. Quanto a
sua repercussão e alcance, lemos que “é discutível se um western viril como este, em outro
período da história americana, tenha realizado tantas cenas divertidas como Cimarron” e que
seu forte apelo atrairia mulheres, homens e crianças10 – o que não se consubstanciou
realmente.
Com estes dois filmes, esperamos ter conseguido assinalar que a década de 1930
marca a fixação dos clichês de gênero sob a tutela do Código de Produção e suas restrições.
Ainda que estas convenções tenham se manifestado, sobretudo, na imensa quantidade de
produções B, não deixaram de ser sentidas também no que se refere aos westerns A.
Entretanto, não se pode supor que esta consolidação do repertório do filme tenha significado
uma padronização absoluta, pois já a década de 1940 apresentará mudanças relevantes na
representação do Oeste. Todavia, importa antes caracterizar melhor este western clássico,
maduro em sua forma e cioso de sua mitologia. Para tanto, destacamos no final da década de
1930 o memorável Stagecoach (1939), que segundo Mattos (2004, p. 36), “abriu caminho
para um western mais cerebral, consciente de seus temas e de sua significação”.
Não por acaso Stagecoach é um dos westerns mais relembrados e mesmo seu
título em português – No tempo das diligências – mantém uma força considerável para os
cinéfilos. Certamente boa parte dessa atenção se deve ao fato de que este foi o filme que alçou

10

Disponível em: http://www.nytimes.com/movie/review e http://www.variety.com. Acesso em: 10 set 2014.

CAPÍTULO II – “QUANDO A LENDA SE TORNA FATO, PUBLIQUE-SE A LENDA”

151

John Wayne ao estrelato e consagrou John Ford como um dos maiores diretores de faroeste de
todos os tempos.
Em verdade, Stagecoach desvela uma percepção elevada na forma como lida com
os tipos, as situações e os temas do faroeste. Tal questão é interessante em ser problematizada,
pois demonstra que talvez os filmes que geralmente permanecem como os “melhores” no seu
gênero são aqueles que lidam de forma mais explícita com suas convenções, seja reforçandoas, seja revertendo-as. Assim, a questão do dialogismo não é apenas uma escolha
metodológica, mas uma abordagem imprescindível para que se consiga dimensionar a forma
pela qual as convenções narrativas e estéticas vão sendo paulatinamente estabelecidas,
negociadas e, em último caso, alteradas.
Os créditos do filme são apresentados justamente sobre imagens comuns aos
filmes de faroeste e o início de sua ação parte do conflito que moverá a trama. Gerônimo, o
grande líder apache, atacou uma cidade – Lordsburg – e cortou a linha telegráfica que a
mantinha em contato com outras localidades. Na segunda sequência vemos a diligência do
título chegando até uma cidadezinha chamada Tonto: seu destino final será Lordbusrg, ambas
no Arizona. É dessa cidade que a maioria dos passageiros da diligência parte, cada um deles
apontando para um “tipo” do Oeste. Primeiramente conhecemos uma mulher, Lucy, que já
estava no veículo e que desce para tomar um chá. Ela segue ao encontro do marido, um oficial
do exército que estaria na próxima parada da viagem a Lordsburg. Considerada respeitável, é
aparentemente assediada por um jogador, Hatfield, que futuramente se revelará amigo de seu
pai. Tornando-se passageiro da diligência, o homem se colocará como protetor da jovem
senhora, que como se saberá, está grávida.
O alívio cômico da trama fica por conta do condutor da diligência, Buck. Ele é
quem fala primeiramente, em conversa com o oficial Curley, sobre Ringo Kid, o herói da
trama. Sabemos que Kid é um foragido, não por ser um bandido, mas sim porque procura
vingança pelo assassinato de seu irmão e pai pelo bando de Luke Plummer, que por sinal,
também está em Lordsburg. Desta forma, é para lá que Ringo deseja ir.
Outros integrantes da diligência são pessoas não mais aceitas na cidade. A
primeira delas é o médico alcoólatra Dr. Boone, que está sendo despejado por não pagar o
aluguel. No momento de sua expulsão, uma moça – uma prostituta – é escoltada por algumas
senhoras: a “Liga da Lei e da Ordem”. Tais senhoras acompanham os “dois de uma mesma
espécie” até a diligência, para garantir que ambos serão embarcados. A mulher que está sendo
expulsa é Dallas e Doc Boone lhe diz: “Somos vítimas dessa doença social chamada
preconceito”. Percebemos com isso o uso de temas recorrentes, como a perseguição às
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mulheres consideradas imorais – como em Past Redemption – sendo impossível não associar
Dallas à Dixie Lee de Cimarron. Antes de partir, Boone entra no bar e conhece Peacock, um
vendedor de whisky – para sua alegria – mas que pronta e comicamente é confundido com um
pregador. Ele também estará na diligência rumo a Lordsburg. É interessante observar que
Peacock será sempre o homem do leste, civilizado, polido, contido e amedrontado diante da
realidade rústica da fronteira. Talvez seja essa sua principal função na trama.
O último integrante que se junta ao grupo ainda em Tonto é o banqueiro
Gatewood. Ganancioso e inescrupuloso, ele será o membro mais conservador da comitiva. O
conhecemos recebendo o dinheiro da diligência – para o pagamento dos mineiros. Tal fato
evidencia a abordagem ambígua em relação à forma como o filme debate a moral, uma vez
que o espectador é levado a antipatizar-se por esses personagens típicos da sociedade e
simpatizar-se àqueles marginalizados. Contudo, se por um lado o filme parece criticar as
atitudes preconceituosas dos personagens mais conservadores da trama e se compadecer das
figuras discriminadas, por outro, reforça que o erro está tão somente na atitude de
discriminação, pois em última instância, a situação dos personagens moralmente
questionáveis é sempre apontada como perigosa – como no caso do alcoolismo de Boone – ou
passível de mudança. Ao cabo, estes personagens sempre são dotados de uma correção moral
necessária e efetiva, desde que sejam apresentados como “mocinhos”.
Assim, quando Buck anuncia a partida da diligência, esta se transforma em um
pequeno microcosmo da mitologida do western, pois ali estão: a mulher respeitável (Lucy), a
mulher questionável (a prostituta Dallas), o homem do leste alienígena àquele universo (o
vendedor Peacock), o homem do Oeste de moral questionável (o jodagor Hatfield), o homem
de boa índole que apesar disso é rejeitado socialmente (o médico Doc Boone), o homem de
má índole que apesar disso é aceito socialmente (Gatewood), o homem simples do Oeste de
bom coração, mas pouca coragem (Buck) e o xerife mantenedor da ordem (Curley). Sobre
todos paira a ameaça do indígena violento (Gerônimo). Falta apenas um elemento, mas este
merecerá uma apresentação exclusiva. A manipulação cuidadosa desses tipos explica a
capacidade que o filme tem de gerar empatia no espectador e essa manipulação atesta o grau
de formalismo que o gênero do western apresentava naquele momento.
A trama alternará então sequências de deslocamento da diligência e sequências
das paradas do veículo. Quando estão saindo, o chefe da cavalaria avisa sobre o risco de um
ataque liderado por Gerônimo, caso alguém considere desistir. Com a deixa, Dallas afirma
que “há coisas piores que os apaches”, e a câmera se detém em plano médio sobre a liga das
senhoras. A diligência então sai da cidade e a trilha ganha contornos épicos quando o veículo
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transpõe a cerca. É o sinal de que se sai da “segurança” da civilização em direção aos perigos
da wilderness.

A diligência ultrapassa a cerca em direção à natureza selvagem: metáfora da fronteira

O filme possui poucas sequências que estabelecem de modo bastante coeso e
agradável o ritmo da trama. No primeiro deslocamento, visando apresentar a forma como as
relações entre os distintos tipos vão se construindo, como paradigmas recorrentes em tantos
outros filmes, vemos este pequeno universo ganhar seu último e mais importante integrante: o
cowboy. Ouve-se um tiro. Os soldados estão um pouco atrás da diligência e todos avistam o
jovem Ringo Kid (John Wayne); a câmera se aproxima em travelling – o zoom não era um
recurso disponível – que vai do plano médio ao fechado, acompanhado do silêncio dramático
da trilha. Ele gira o rifle em um dos dedos e segura na outra mão seus adereços de montaria. É
uma apresentação imponente. Diante da ameaça de prisão por parte do xerife Curley, Ringo
informa que vira um rancho queimando na noite anterior – obra dos índios – e que
provavelmente ele seria útil. O microcosmo mítico do faroeste está completo.
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Do plano médio ao fechado: o cowboy e sua aparição imponente

Com a primeira parada da diligência em Dry Fork, é aprofundada a caracterização
dos relacionamentos entre os personagens. Em votação sobre continuar sem escolta ou
retornar a Tonto, o voto de Dallas é ignorado, o que exige uma censura por parte de Ringo.
Isso já manifesta a aproximação de ambos e o fato de que o herói, diferentemente dos estáveis
elementos da sociedade, compreende a situação de Dallas – retomando a defesa que Yancey
Cravat fizera de Dixie em Cimarron. Quando todos se afastam da mulher, o único que
permanece ao seu lado é Ringo. Entendemos então que ele também se sente fora da sociedade,
elucidando a razão pela qual se identifica com a condição da prostituta 11. Nas palavras do
personagem: “Acho que você não pode sair da prisão e entrar na sociedade na mesma
semana”.
Ao se aproximarem de Apache Wells, durante a sétima sequência do filme, são
saudados por personagens cada vez mais “mexicanos”. A ideia parece ser justamente a de
reforçar a situação fronteiriça e o distanciamento da “civilização”. Ali, descobrimos que o
marido de Lucy fora ferido em combate com índios, tendo sido levado a Lordsburg. Em razão
disso, o pelotão que deveria escoltá-los a partir daquele instante não estava no local.
Deveriam novamente prosseguir sozinhos. Nesta sequência, a jovem senhora entra em
trabalho de parto, o que exige que Dr. Boone procure recuperar a sobriedade perdida ao longo
do caminho graças ao whisky de Peacock – como afirmamos, os desvios morais retratados
podem ser perigosos e causar problemas aos demais, permitindo concluir que apesar da
11

Talvez isso também possa ser aplicado ao Yancey Cravat de Cimarron. Seu passado indicava atitudes
provavelmente ilegais e ele jamais se sentiu compelido a enraizar-se, fixar-se, constituir efetivamente uma parte
da sociedade, ainda que ele mesmo tenha ajudado a construí-la. Esse é o traço definidor do herói do faroeste: ele
não se sente parte da sociedade pela qual luta.
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aparente condescendência com o simpático médico, em última análise o seu comportamento é
condenado pela obra. Cabe destacar aqui de igual modo a presença da mulher apache, esposa
de Chris, responsável por cuidar do forte Apache Wells, que via na relação uma forma de não
ser incomodado pelos índios – ela organizará um roubo dos cavalos, mostrando-se assim
traiçoeira, deixando o grupo com a tropa cansada. A sequência se encerra com Boone e Dallas
– os socialmente indignos segundo a população de Tonto – entrando no quarto para auxiliar
Lucy a dar à luz.
Após o nascimento da criança, temos mais um momento em que a relação de
Dallas e Ringo é aprofundada. Antes, o cowboy é interpelado por Chris que tenta dissuadir
Kid de sua sede por vingança: Luke Plummer tem dois companheiros, Kid não teria chance
alguma. Ringo ignora a advertência e segue Dallas12. Nota-se em toda a sequência, desde o
parto, um evidente chiaroscuro que antecipa em parte a estética noir, mais claustrofóbica e
dramática. Na discussão acerca das motivações para a ida a Lordsburgh, Dallas conta que sua
família morrera em um massacre. Ringo oferece-lhe a solução: se ambos não possuem
família, por que não constituem uma? Com tal cena, a redenção dos indivíduos sem lugar na
sociedade e quase excluídos por ela é estimulada e idealizada através de uma provável união.
Isso reforça o fato de que, em última análise, mesmo estando à margem da sociedade o desejo
é pertencer a ela, o que a configura como uma realidade desejável e necessária, permanecendo
o casamento como a principal figura de redenção, radicação e inserção social.
Quando Chris descobre que sua esposa índia fugira com seu cavalo, lamenta o
fato – a perda do cavalo e não da mulher. Já Boone vai atrás de Lucy e encontra Dallas
cuidando da mãe e do bebê – ela o fizera durante toda a noite. Interessante é o médico pedir
que ela prepare um pão para os homens, ao que a mulher obedece prontamente. Sua
subserviência e voluntariedade reforçam a caracterização de uma mulher que possuía todas as
características atribuídas às mulheres respeitáveis – “esposa e mãe” – mas que não se tornara
uma apenas em função das agruras da vida – o que reaviva o suspiro condecedente de Sabra
Cravat diante da absolvição de Dixie Lee em Cimarron. Antes de saírem, Dallas tem a
oportunidade de convencer Ringo a desistir de sua vingança, forçando-o a uma fuga. Quando
tenta fazê-lo vê à frente, sobre as colinas, sinais de fumaça apache que indicam a guerra
iminente. A ameaça indígena que pairava desde o início da trama materializa-se.

12

Tanto a personagem grávida quanto o forte interesse romântico entre Ringo e Dallas são vistos como uma
estratégia para tornar o filme mais interessante para platéias femininas (cf. BUSCOMBE in SCHNEIDER, 2008,
p. 144).
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A penúltima sequência do filme é uma das mais célebres da história do western.
Enquanto cruzam velozmente as pradarias a trilha é muito mais de entusiasmo que de ameaça.
Os homens conseguem fazer da diligência uma espécie de balsa para atravessar um rio, com
takes bastante ousados por parte de Ford. Ao cruzarem o rio, a sensação de segurança é
rapidamente desfeita com um movimento de câmera que, partindo da diligência no fundo do
vale, gira vertiginosamente noventa graus, de modo a focar os indígenas sobre a colina um
movimento de câmera impetuoso como o da apresentação de Ringo. O mau prenúncio
antecipado desde o início da trama se materializa. Conhecemos em plano fechado Gerônimo.
O significado dessa cena é sintetizado na citação que se segue: “À medida que a pequena
diligência segue pela vastidão do deserto, a fragilidade de seus ocupantes é duplamente
enfatizada quando a câmera se move na direção de um grupo de índios que observa seu
progresso. Ford não tenta apresentar os índios como indivíduos; eles são apenas uma força da
natureza” (BUSCOMBE in SCHNEIDER, 2008, p. 144).
Peacock é atingido por uma flecha em seu ombro esquerdo – o homem do leste, a
figura mais deslocada naquele universo, é o primeiro a ser atingido. A ação do ataque
indígena tem início. A diligência penetra em uma fenda e alcança um lago seco, onde a
perseguição tem seu auge. Curley atira e alveja alguns apaches, enquanto Ringo tem a
oportunidade de exibir sua perícia e habilidade13. Retomando o recurso já utilizado em filmes
anteriores – como em Iron Horse (Cavalo de ferro, 1924) – John Ford coloca a câmera em um
contra-plongée agudo, permitindo que a carruagem e a tropa indígena avancem sobre a lente,
dinamizando a ação, que se torna mais desesperadora. O único persoganem a morrer
efetivamente é o jogador Hatfield, antes que Lucy ouça os trompetes da cavalaria que chega
em socorro, escoltando a diligência em segurança até a cidade.
Após esse clímax, a narrativa ainda consegue retomar a tensão para o momento do
duelo. Ao chegarem à cidade, a notícia chega até Luke Plummer, que usa chapéu negro e
roupas escuras – em contraste com os trajes de Ringo. Toda a sequência é estabelecida de
forma tensa, com poucos diálogos e hábil montagem. Ringo enfrenta e vence os três irmãos,
mas a forma indireta pela qual o duelo é mostrado constrói o suspense acerca de quem
efetivamente o vencera. Muitos dos recursos aqui estabelecidos para causar este efeito serão
convertidos em clichês recorrentes ao longo da história do cinema. Após a vitória, Ringo
reencontra Dallas, que havia sido deixada em uma região da cidade claramente tomada por
bordéis – a questão é: retomar a vida de prostituta ou ser salva pelo herói dessa realidade?
13

A cena eleva a importância de Yakima Canutt como dublê, um dos mais importantes da história e dublê oficial
de Wayne ao longo de toda sua vida (cf. HUGHES, 2008 e SCHNEIDER, 2008).
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A última cena mostra a redenção dessa personagem. Boone e Curley despedem o
casal em uma carroça ao som de risos e em tom de camaradagem. Há ainda uma fala final de
Doc Boone que resume o sentido do filme: “Bem, eles se salvaram com as bênçãos da
civilização”. Ou seja, ainda que rejeitados pela sociedade que se constrói na fronteira, os dois
estigmatizados socialmente conseguem não apenas preservá-la como ainda continuá-la, dando
a entender a possibilidade de uma nova vida que poderão desfrutar a partir daquele instante:
vida em sociedade. A ideia do poder regenerador da “civilização” é ainda reforçada quando
Curley oferece uma bebida a Boone e este afirma: “Só uma!”. O alcoólatra também se
regenera. Na cena final, Ringo e Dallas saem juntos em direção à wilderness.

Com as “bênçãos da civilização”, Dallas e Ringo partem para sua nova vida

Stagecoach é considerado por muitos o primeiro grande western, estabelecendo-se
como um marco divisor entre as produções anteriores e as posteriores e, conforme buscamos
descrever até aqui, tal ideia parece possuir bastante sentido. Como apontamos, o filme lida
com os tipos e situações típicas do faroeste que vinham em processo de fixação. E importa
frisar o quanto este processo se deu em constantes negociações com o público, com as
expectativas sociais e com os mecanismos de controle dos conteúdos do filme – como as
atitudes moralmente questionáveis (prostituição, crime, alcoolismo etc.) que são redimidas no
clássico de John Ford. A própria estrutura linear de Stagecoach, que segue do Leste para o
Oeste, indica o westward movement e a passagem de uma cidade mais organizada – e quase
decadente – para outra que, embora menos estruturada, parece mais vivaz e dinâmica. A
alternância entre o ambiente fechado do veículo e os takes externos reforça a amplitude do
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Vale Monumental e a magnitude da paisagem que influencia cada cena também é responsável
por modelar cada personagem.
À época o filme foi considerado uma surpresa extraordinária. Frank Nugent, em
texto do NY Times de 03 de março de 1939 recebe com entusiasmo “o soberbo e expansivo
gesto de Ford”, que “canta uma canção com a câmera”. Elogios arrebatados à fotografia, à
paisagem e ao tema. Nugent evidencia a direção pragmática de Ford que não usa de
“nenhuma sutileza em seus personagens: ou eles atuam de forma direta ou não atuam.”
Simplicidade e intensidade são, assim, grandes qualidades atribuídas ao filme, bem como seu
gosto pelos planos gerais. A perspectiva do crítico acerca da manipulação dos temas do
faroeste aparece quando Nugent afirma que Ford contou “com a completa cooperação de um
elenco que parece apreciar a proteção de estar sendo estereotipado. Você saberia, quase sem
que se diga, a posição na vida (e no melodrama da fronteira) dos oito passageiros no palco
terrestre entre Tonto e Lordsburg”. O autor então identifica cada um deles, em tom que
reforça o senso de adequação aos padrões estabelecidos e conhecidos pelo público. A despeito
da indicação das convenções utilizadas largamente pelo filme e também presentes nas
situações rotineiras do roteiro, o crítico traduz a exata dimensão do impacto que Stagecoach
ainda provoca enquanto realização cinematográfica e de seu vanguardismo técnico à época.
Mesmo lidando com imagens amplamente conhecidas e pouco inovadoras, é como se Ford
dissesse: “Tudo bem, você sabe o que está por vir, mas você já viu isso acontecer dessa
forma?” Ao que o espectador, “após ter engolido novamente o coração”, certamente
responderá: “Não senhor! Não dessa forma!”. Isto é, tematicamente o filme poderia carecer de
originalidade, mas formalmente expunha grande inovação. Cabe ainda ressaltar o pouco
destaque dado a John Wayne no texto, pois o mérito de realizar uma digna “horse opera”14 se
estendia a todo o elenco. Contudo, segundo o crítico, o mais digno de reconhecimento dentre
os envolvidos com o filme era o próprio diretor15.
O texto publicado na Variety, quatro dias depois, também planteia Stagecoach
como uma das maiores surpresas – inclusive de público – do ano. Chama atenção para o
elenco “sem grandes nomes”, o que não diminuiu a atração do filme e sua repercussão. John
Ford é apresentado no auge da sua forma (irônico quando se pensa em seus clássicos
vindouros), o suspense é apontado como constante, a caracterização é excepcional e a
14

A expressão alude aos filmes de faroeste que trabalhavam com os clichês e fórmulas estabelecidos para o
gênero. “Horse opera” parte das “soap operas”, programas de rádio e futuramente de TV que ofereciam tramas
ligeiras com muitos personagens. O nome vem do patrocínio recorrente que estes programas recebiam de
indústrias de produtos de limpeza.
15
Disponível em: http://www.nytimes.com/movie/review. Acesso em: 15 set 2014.
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fotografia grandiosa. O texto também se dedica a uma apresentação pontual e estereotipada de
cada um dos personagens – comparando-o a Grand Hotel (O grande hotel, 1932). Os elogios
prosseguem direcionados ao roteiro e aos personagens revestidos de sinceridade e
humanidade. O filme absorve “o drama sem a teatralidade generalizada comum à ilustração
do primeiro Oeste”. Evidenciando o constraste que já anunciamos, a sequência do nascimento
do bebê na “hacienda” de Chris é visto como um episódio extremamente terno. A crítica se
encerra também com elogios à fotografia e à trilha sonora16.
Já afirmamos que Stagecoach ocupa um lugar diferenciado na cinematografia do
Oeste em relação àquele que é atribuído atualmente a Cimarron. Para além do fato de ser um
filme mais cativante que o primeiro western vencedor do Oscar, Stagecoach – que perdeu o
prêmio para Gone With the Wind (...E o vento levou, 1939) – é a manifestação clara da
maturidade que o gênero alcança na década de 1940. Buscombe (in SCHNEIDER, 2008,
p.144) ressalta que o filme foi, de fato, a obra responsável por retomar o interesse dos grandes
estúdios em produções de western A. Como apontamos anteriormente, antes mesmo de
Cimarron, The Big Trail (A Grande Jornada, 1930) fora um tremendo fracasso de público. O
filme de Raoul Walsh fora idealizado como um grande épico, e para o papel principal, após a
recusa de Tom Mix e Gary Cooper, o diretor convidara Duke Morrison, o primeiro nome
artístico de John Wayne – nascido Marion Morrison. Foi justamente por sugestão do estúdio
de William Fox que o nome artístico fora mudado. A despeito de suas pretensões, as
filmagens da obra foram caóticas e o resultado desastroso (cf. HUGHES, 2008, p. xviii). A
repercussão negativa incidiu não apenas sobre os westerns, mas sobre a própria carreira de
Wayne, que ficou relegado aos westerns B ao longo de toda a década. Segundo Buscombe,
Stagecoach foi decisivo para o próprio ator (in SCHNEIDER, p. 144), pois: “essa foi a
segunda chance de Wayne de alcançar o estrelato depois do fracasso de A grande jornada, e
ele a agarrou com unhas e dentes”.
Destarte, essa maturidade seria a tônica do gênero nesta década, inaugurando a
etapa que Mattos denomina de western clássico, mantendo a lenda heroica que se coadunava
ao espírito patriótico do contexto da Segunda Guerra e adquirindo cada vez mais perfeição
formal. Segundo Mattos, Jean-Louis Riepeyrout e André Bazin definem que a partir dessa
perfeição surgirá um novo tipo de faroeste denominado por eles de superwesterns, que se
distinguiam “por uma intriga mais refinada e, por sua própria natureza, sensível a uma certa
preciosidade de expressão”, típicos da década de 1950. Essa maturidade, como veremos

16

Disponível em: http://www.variety.com. Acesso em: 15 set 2014.
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adiante, é percebida inicialmente de modo mais evidente em The Ox-Bow Incident (1941),
alterando alguns dos arquétipos tradicionais da estrutura do western – neste caso específico, a
sociedade começa a ser representada de forma negativa.
Além das transformações sociais e históricas, podemos compreender essa
mudança também em função das próprias modificações sentidas no interior da indústria
cinematográfica,

reflexo

da

alteração

dos

temas

estabelecidos,

considerando-se,

evidentemente, as expectativas do público. Na leitura de Robert Sklar – que escreve alguns
anos depois da falência do studio system – a década de 1940 foi o momento em que os filmes
se tornaram mais populares que nunca, atingindo o ápice que antecede o ocaso sentido nas
décadas seguintes. Este trabalho é particularmente simpático à tese oposta: é justamente a
crise do sistema de estúdio que traz à tona um dos momentos mais criativos de Hollywood,
principalmente para o faroeste.
A mudança de ênfase se explica, sobretudo, em razão da guerra. Segundo Sklar, o
conflito trazia consigo uma ambientação claustrofóbica, contida e umbrosa, indicando uma
preocupação mais psicológica e analítica, distanciando-se do caráter mais extrovertido da
produção cinematográfica hollywoodiana. A expressão característica dessa época foi o gênero
noir – alcunha criada a posteriori por críticos franceses – que, para além da estética de
gênero, difundiu-se na forma de um tom assumido pela produção cinematográfica de
Hollywood na década de 1940. Muitos desses filmes foram dirigidos por diretores imigrantes
e expatriados pela guerra, nomes dos mais importantes para história do cinema, como Otto
Premigner, Fritz Lang17, Billy Wilder e Alfred Hitchcock – cuja maestria no suspense se
adequava ao (do mesmo modo que estimulava o) tom soturno dos filmes:

A marca distintiva do film noir é o seu sentido de pessoa apanhada numa
armadilha – apanhada em teias de paranoia e medo, incapaz de distinguir o
culpado do inocente, a verdadeira identidade da falsa. Seus vilões, atraentes
e simpáticos, disfarçam a cobiça, a misantropia, a malevolência. Seus heróis
e heroínas são fracos, confusos, suscetíveis às falsas impressões. O ambiente
é lôbrego e fechado, os cenários são vagamente opressivos. No fim, o mal é
exposto, embora muitas vezes de maneira apenas escassa, e a sobrevivência
do bem continua perturbada e ambígua. (SKLAR, 1975, p. 296)

Um dos memoráveis westerns a absorverem e introduzirem essas mudanças em
suas convenções é o impactante The Ox-Bow Incident (Consciências mortas, 1943). O filme
marca uma das atuações célebres de um dos grandes astros da história de Hollywood, Henry
17

A fotografia noir, baseada no alto contraste e nas sombras, deve muito sem dúvida ao expressionismo alemão
e suas abordagens técnicas e temáticas.
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Fonda, que atuou em vinte e um faroestes18, apresentando uma trama dramática e angustiante.
O filme é o quarto western indicado ao Oscar, tendo perdido naquele ano para o clássico
Casablanca (1942).
Diferentemente de outros filmes aqui mencionados, a trama se inicia com os
créditos acompanhados por uma trilha que indica muito mais suspense do que aventura. A
narrativa se passa em 1885, em uma cidadezinha de Nevada, absolutamente deserta. Dois
cowboys chegam por uma rua tendo como único observador um cachorro que por ali passa –
detalhe importante para a mensagem final da trama. Quando descem diante do bar e hotel um
deles afirma que a cidade “está mais morta do que um túmulo”, insinuando-se o início de sua
tipificação negativa. Entram no bar, e pelo balconista, sabemos que os cowboys são Carter
(Henry Fonda) e seu amigo Art. Carter está na cidade em busca de sua antiga paixão, Rose.
Embora mencionada tão no início, a mulher tem papel bem menos relevante na trama, o que
se coloca como uma mudança em relação aos três filmes até aqui examinados. Sem Rose,
Carter se pergunta: haveria alguma coisa a ser feita naquele lugar?! O balconista indica
monotamente que há cinco escolhas: comer, dormir, beber, jogar pôquer ou brigar. A fronteira
principia-se sob esses pressupostos, a ser encarada como um lugar vil e monótono, visão assaz
diferente da energia até então atribuída a ela.
Carter parece acatar a última sugestão quando briga com um homem chamado
Farnley, após insinuações de que Carter e seu amigo pudessem ser ladrões de gado.
Estabelece-se assim o antagonismo claro entre Carter e Farnley– com chapéus branco e negro,
respectivamente – e o problema do roubo de gado como centrais para a trama.
É então que chega a galope um homem que traz notícia que alvoroça o
modorrento local: alguém fora assassinado com um tiro na cabeça e aparentemente houve
novo assalto de gado, ainda que ele mesmo não tenha visto o cadáver. Tal boato é o pivô da
ação. Ao se supor que a vítima era Kinkaid, amigo de Farnley, rapidamente é organizado um
grupo para sair em busca de justiça – leia-se, enforcamento imediato. Enquanto uns querem
chamar o xerife e o juiz, os homens debocham da justiça oficial e dizem que o serviço deveria
ser rápido. A tônica do filme girará em torno da consequência dessas atitudes precipitadas.
O bando será liderado por um velho veterano sulista – sempre retratados
negativamente – da Guerra Civil, apresentado diante de sua casa respeitável. Ciente da notícia
do assassinato, ele pede para que o filho pegue sua arma, ao que este nega. O pai insiste diante
da oportunidade: “Talvez eu venha a fazer aquilo no qual obviamente fui falho: te transformar
18

Muitos memoráveis como: Ao Rufar dos Tambores (1939), Paixão de Fortes (1946), Sangue de Heróis
(1948), A Conquista do Oeste (1962) e Era Uma Vez no Oeste (1968).
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em um homem”. Este é o início de uma discussão sobre a hombridade que se atribui à
masculinidade, algo inesperado para um western. A questão é mais explícita quando vemos
que a roupa do rapaz é tipicamente urbana; seu cabelo está bem penteado e ele está limpo. Ele
não pertence àquele lugar, é um homem do leste, e como a própria frontier thesis apontara,
não fora masculinizado pela experiência da fronteira, aquele lugar marcado pela virilidade.
Carter e Davies, um comerciante local, tentam buscar interferência junto ao juiz,
que nada pode fazer. O único que poderia impedir que o grupo avançasse em sua disposição,
o xerife Risley, está ausente, e esta ausência será fatal. O pelotão de linchamento é
rapidamente organizado. Muitos veem a possibilidade de enforcamento como uma distração e
entretenimento em uma cidade modorrenta. A morte é banalizada afinal. Com este argumento,
chamam por Sparks, um negro de idade avançada para conduzir a última prece: “pois alguma
oração deverá acontecer em algum momento”. Vê-se uma completa reversão do papel da
religiosidade. Se em Cimarron o herói citava textos bíblicos de cor e até pregava em
celebrações, aqui não há ninguém, a não ser o negro solitário, que conheça princípios cristãos.
Tal fato acrescenta mais um reforço negativo sobre a representação da cidade e da sociedade
ali estabelecida.
O grupo de linchadores ganha a presença de Jenny, uma senhora com modos
masculinizados. O juiz Tyler tenta dissuadi-los, mas é questionado por todos, até pela mulher
que ouve a reprovação do juiz: “Uma mulher participar de uma coisa dessas...”. Com o poder
delegado pelo substituto do xerife, o grupo segue, contando com a presença antagônica de
Carter, seu amigo Art, o comerciante Davies e o negro Sparks. Essas sequências iniciais,
segundo Mattos, “transmitem a sensação de vazio e decadência que aflige a maioria dos
membros da patrulha [...] sugerindo que a crueldade e a violência coletivas decorrem da
incapacidade dessas pessoas de superar as suas deficiências e o seu desespero” (MATTOS,
2004, p.37).
Quando o pelotão está partindo, divisa-se montanhas ao fundo. Esse detalhe é
importante: a natureza só aparece agora. A vastidão até então fora substituída pelo ambiente
decrépito da cidade. Enquanto o grupo avança, a trilha é sombria e pesada. De modo
contrastante, não há nada nessa natureza que inspire entusiasmo ou encorajamento. Questões
do passado dos personagens servem para acrescentar ao filme um debate moral sério e
inesperado, contrário à superficialidade que caracterizava o gênero na década anterior.
Numa sequência relevante, uma diligência se aproxima, e seu condutor dispara
pensando que o grupo se compunha de bandidos, acertando o braço do amigo de Carter. O
bando consegue parar o veículo e, após se acalmarem, de seu interior saem um homem e duas
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mulheres. Uma delas é Rose Mapen, a amada de Carter. Trata-se evidentemente de uma
mulher de passado questionável. A ex-namorada do cowboy era uma marginalizada da
sociedade, tal como em Stagecoach. O homem é seu marido e a mulher mais velha é sua
cunhada. Enquanto Carter está aquecendo o cano do revólver para retirar a bala do braço de
seu amigo Art, Rose se aproxima dizendo que é boa para fazer esse tipo de coisa. Sua
segurança difere em muito da fragilidade de Dixie Lee e Dallas. Alguém se questiona se uma
mulher seria capaz de ver aquele tipo de coisa. A situação serve para que se estabeleça o
interesse recíproco entre Carter e Rose e a frustração do cowboy, que reforçará sua
insatisfação ao longo da película.
Quando o grupo encontra os “criminosos”, sabemos que local se chama Ox-Bow19
e a trama se concentrará ali até o seu clímax. Encontram três homens: um velho que
permanece dormindo – interpretado pelo irmão mais velho do diretor John Ford –, um
mexicano – interpretado por um Anthony Quinn em início de carreira – que afirma não saber
falar inglês e um homem jovem, Donald Martin, casado e com filhos, que será o porta-voz dos
três. Major Tetley pede que seu filho Gerald pegue as armas dos homens. Gerald o faz de
modo extremamente gentil.
Entre várias contradições que levantam a suspeita dos linchadores, Martin insiste
que nenhum dos três matara ninguém. O olhar de todos recai sobre uma árvore – cênica – que
convenientemente possui um galho rígido o bastante para suportar três corpos. O fato de que o
filme foi predominantemente rodado em cenário no interior de um estúdio – para reduzir
custos em tempos de guerra – e de boa parte de sua ação acontecer à noite diminui o impacto
de amplidão da natureza sobre a trama, reforçando a claustrofobia emprestada do noir. Sem
perda de tempo e diante de tantas contradições, o grupo decide enforcar os três no amanhecer.
Martin pede para escrever uma carta pelo menos e ganha um pedaço de papel de Davies.
A manhã chega, Sparks canta um hino religioso que alude à eternidade e o
mexicano tenta fugir, ocasião em que se descobre que ele estava com a arma de Kinkaid. O
homem pede então que retirem a bala, em bom inglês, mentira que reforça a certeza do grupo
de que ele era culpado pelo assassinato. Gerald, o filho do veterano de guerra, se dispõe a
retirar a bala, mas diante do ferimento, reluta. Se Rose Mapen não se importara em ver a bala
ser retirada do braço de Art, aqui Gerald não consegue fazer o mesmo com o acusado. Nas
palavras do mexicano: “Ele é muito educado, mas não aguenta ver sangue, não é?”. O homem
19

Através do cartaz do filme pode-se inferir outra razão para o título. Oxbow significa o mesmo que jugo ou
canga, que se coloca sobre animais quando em uma parelha. No cartaz, o “O” do título é substituído pelo laço de
uma forca, que quando colocados lado a lado, evocarão tanto o aparelho usado com os animais quanto a ideia de
um jugo, um peso, um fardo que pesa sobre os sujeitos que serão injustamente executados.
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do Leste é mais feminino que a mulher do Oeste, enfim, mas essa característica não o coloca
como moralmente inferior, o que questiona em certa medida a tese da fronteira.
Em cena marcante, com o raiar do dia, Major Tetley pergunta se os opositores
estariam dispostos a concordar com a maioria. Ao lado de Davies, posicionam-se Sparks, Art,
Carter, dois outros homens e, por fim, Gerald, colocando-se claramente contra o pai. Apenas
sete homens que cabem em um único take contra o restante que tem todo um travelling em
meio primeiro plano, para que se enfatize a diferença entre as quantidades.

Os sete homens que não cederam ao ímpeto de vingança.

Entre confissões e pedidos de misericórdia, surgem os nomes de quem empurrará
os cavalos que estarão sob os acusados. Tetley quer que Gerald o faça, mas este se nega. O pai
então responde: “Não quero nenhum maricas (female boy) carregando o meu nome”. Major
Tetley entrega o chicote para Gerald, acompanhado de Jeff Farnley e de Jenny – um para cada
cavalo. A música cresce em tensão e o público àquela altura certamente esperava que uma
solução se desse em favor dos acusados, mas um tiro de Butch faz com que Jeff e Jenny
ataquem os cavalos. Gerald não o faz e recebe um soco do pai, que completa o propósito.
Farnley atira nos corpos. Os três são enforcados e Sparks canta melancolicamente ajoelhado
perante os corpos pendurados – que não são exibidos em nenhum momento, proibição do
Código de Produção, apenas suas sombras aparecem de relance. Quando estão saindo, o xerife
Rosley enfim chega. Afirma que Kinkaid está vivo e que os homens que nele atiraram
estavam presos, comprovando a inocência dos três homens executados e a imprudência de
todos – com exceção dos sete.
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O desenlace da trama reforça a melancolia. Major Tetley entra em casa trancando
a porta atrás de si, deixando o filho Gerald de fora. De lá, o filho grita que o pai é um monstro
depravado e que as únicas coisas que conhece são poder e crueldade, enquanto Tetley entra
em seu escritório e se suicida com um tiro. No saloon, todos permanecem em silêncio
alinhados ao balcão. Carter conta sobre uma coleta que estava sendo feita para ajudar a viúva
de Martin, que ele mesmo levaria, juntamente com a carta que o marido lhe deixara. Carter
sugere que Art a leia, mas o homem não sabe ler. É a oportunidade para que Carter reforce a
culpa daquelas “consciências mortas”, dispondo-se a ler a carta em voz alta diante de todos os
homens sentados no balcão:
Minha querida esposa,
O Sr. Davies lhe contará o que aconteceu aqui hoje à noite. Ele é um homem
bom e fez tudo que pôde por mim. Suponho que existam outros homens bons
aqui, apenas não se dão conta do que estão fazendo. É por eles que eu
lamento. Porque daqui a pouco tudo estará terminado para mim, mas eles se
lembrarão disso pelo resto de suas vidas. Um homem não pode tomar a Lei
em suas próprias mãos e enforcar outras pessoas sem ferir todos os homens
do mundo, porque assim ele não está violando apenas uma lei, mas todas as
leis. A Lei é muito mais do que palavras escritas em um livro, ou juízes ou
advogados ou xerifes que você paga para executá-las. É tudo que as pessoas
já aprenderam sobre a justiça e sobre o que é certo e errado. É a própria
consciência da humanidade. Não pode existir nada como a civilização, a
menos que tenhamos uma consciência, porque se as pessoas tocam em Deus
em algum lugar, não seria através de suas consciências? E o que é a
consciência de alguém senão um pequeno pedaço da consciência de todos os
homens que já viveram?
Eu acho que é tudo o que tenho a dizer, exceto que beije as crianças por
mim, e que Deus os abençoe.
Seu marido, Donald.

A leitura da carta cumpre seu efeito sobre os presentes e sobre os espectadores.
Se a civilização exige uma consciência, qual a consciência daquela sociedade que executara
três homens inocentes? Onde está a justiça e a moral? Percebe-se que a abordagem desta obra
difere radicalmente da simplicidade contida nos filmes anteriores. Do mesmo modo, é preciso
salientar que essa representação não é recorrente ou estimulada naquele período. Seria uma
subversão dramática para seu tempo. Para reforçar o tom desolador que marca a trama e seu
final em que o bem não triunfa, Carter e Art saem exatamente pelo mesmo local que entraram,
em busca da viúva de Martin, dando a entender que se responsabilizarão por ela. A rima de
imagens é reforçada porque o cachorro que aparecera no início faz também o caminho de
volta. A ideia talvez seja a de enfatizar que a situação da cidade permanecerá a mesma,
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“silenciosa como um túmulo”, com quatro novos cadáveres, marcada ainda mais pelo peso
nas consciências daqueles que agiram impensadamente.

A primeira e a última cena. A presença do cachorro reforça a necessidade de ligá-las bem como de
interpretar as impressões que o filme deve inculcar em quem as vê

Este final reforça o que Sklar afirmara acerca dos filmes noir: o bem sobrevive
perturbada e ambiguamente, ou nem isso. À época de seu lançamento o filme causou o
mesmo estranhamento que se percebe hoje. Sendo mais uma transposição de um best-seller,
os críticos observam a crueza com que o filme faz a adaptação. “Dificilmente um detalhe
macabro é omitido” e mesmo as partes mais comoventes e emocionantes do livro, como o
apelo pela inocência dos acusados, se tornam algo frio e cru na adaptação fílmica, marcada
pela falta da ação esperada no gênero. Bosley Crowther, do NY Times, enfatiza que se trata
de um “feio estudo sobre a violência da multidão, não aliviada por qualquer graça humana
salvo as vãs reprovações de uma minoria e algum remorso pós-linchamento”. Por essa razão é
de imediato assumido como um filme que não se tornará popular: “é difícil imaginar um filme
com menos promessa comercial”. “Em pouco mais de uma hora, ele exibe a maioria das
deficiências básicas do homem – crueldade, sede de sangue, barbaridade, pusilanimidade e
orgulho sórdido”. O texto afirma que o “incidente” do título na verdade poderia se dar em
qualquer espaço, evidenciando a universalização do tema e, ao mesmo tempo, a “impureza”
desse western enquanto representante do gênero. Em verdade, The Ox-bow Incident é
rejeitado por muitos, exatamente por obedecer a pouquíssimas convenções do faroeste. O
texto se encerra com a afirmação de que The Ox-Bow Incident não seria um filme que
iluminaria o dia do espectador, mas que graças a seu drama direto e decidido, seria difícil de
ser superado20.

20

Disponível em: http://www.variety.com/ e http://www.nytimes.com. Acesso em 20 set 2014.
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Buscombe afirma que: “Consciências mortas é um filme-chave na história dos
faroestes, um dos muitos produzidos em 1940, mostrando que o gênero – que anteriormente
gozava de baixo prestígio cultural – poderia abordar questões importantes” (BUSCOMBE in
SCHNEIDER, 2008, p. 189). Poderíamos encerrar nossa análise do filme com uma citação de
Sklar que pontua a alteração que se dera no caráter do herói, devido às dificuldades
psicológicas atribuídas ao contexto da Segunda Guerra Mundial e que incidiram sobre os tipos
de heróis que se vê nas telas. “As épocas de paz antes e depois da guerra não são menos
infernais do que a própria guerra. ‘O herói que não vê nada por que lutar; o herói que
desespera ao construir uma vida para si; o herói que alcança o sucesso mas encontra-o vazio;
e o descontente que rompe com a vida antiga, apenas para dar consigo em parte alguma’”
(SKLAR, 1975, p. 298) são tipos recorrentes a partir da década de 1940, atingindo até mesmo
o cowboy. É impossível não atribuir essa desolação ao personagem de Henry Fonda. O autor
ainda destaca o fato de que as tendências e ciclos de produção cinematográficos não são
meros reflexos de seus contextos, mas “criações complexas, nascidas da convergência dos
relatórios de bilheteria, desenvolvimentos registrados em outras artes populares [...], e a
imersão dos que trabalhavam no cinema nos humores, valores, gostos e preocupações da
sociedade os cercava” (SKLAR, 1975, p. 298). A existência do ciclo noir não fora assim, um
fortuito surto criativo, mas um processo criativo que se deu consoante a uma série de
questões. Isso reforça a representação como uma elaboração que se dá a partir do dialogismo,
encetando práticas sociais e construindo-se a partir das mesmas.
Mattos indica ainda que outros filmes impuseram essa nova estética ao gênero do
faroeste, como Pursued (Sua Única Saída, 1947) de Raoul Wash. Segundo o autor, ele
“introduz a psicanálise no western graças em parte à influência do filme noir então em voga.
Assim como o anti-herói noir, o protagonista é introspectivo e tem um passado que o
atormenta. Sua memória foi queimada, tal como a casa da família, lugar onde ocorre o
desfecho, o qual vai esclarecer brutalmente as zonas obscuras de sua vida” (MATTOS, 2004,
p. 38). Contudo, a maioria dos filmes de faroeste da década de 1940 permanecerá fiel à
representação clássica do Oeste, o que indica a importância que essa mitologia significava
para o público estadunidense naquele momento.
Além da mudança nos temas e de seu amadurecimento, a década de 1940 também
trouxe consigo o início da perseguição comunista em Hollywood e tal fato é assumido de
forma negativa por Robert Sklar. Segundo ele, justamente por reconhecer em si a capacidade
de modelar espíritos a partir de discussões temáticas mais densas e socialmente impactantes, a
indústria deixava de se colocar como mero entretenimento para tornar-se aos olhos da
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sociedade um poderoso agente formador de opinião – o que reforçava a necessidade de
vigilância e controle, de acordo com a ótica dos críticos. A paranoia anticomunista foi assim o
auge da tendência de ingerência externa sobre o conteúdo dos filmes – estendendo-se até o
macarthismo da década de 1950. Tal interferência ocorreu em um nível inédito e, na visão de
Sklar, estabeleceu o início do declínio do studio system e da grande predominância dos
produtores sobre os demais integrantes da equipe responsável por um filme, sobretudo o
diretor. “A estratégia dos produtores de Hollywood quando liderados por Will Hays sempre
fora evitar interferências externas, conservar o poder em suas próprias mãos e esquivar-se
sub-repticiamente às indigestas declarações de princípios, quando a necessidade o impunha e
as circunstâncias o permitiam” (SKLAR, 1975, p. 309). O que o autor não vê como positivo é
que essa diminuição do papel do produtor abre espaço para que o diretor se coloque cada vez
de forma mais autoral21, permitindo que clichês sejam contestados, novas fórmulas
experimentadas e estilos iniciem a romper com velhos temas à medida que a própria
sociedade passe a demandar tais questões. O ocaso da velha Hollywood se inicia na década de
1940 e essa percepção é importante, pois abre espaço para que as subversões se estabeleçam
de modo mais contundente no gênero do faroeste, como já se prenunciava. Essa possibilidade
de inovação criativa não é identificada por Sklar, que prefere enfatizar o conservadorismo e a
inércia inicial decorrentes da crescente interferência de interesses alheios à própria produção
cinematográfica:

Durante o primeiro meio século de filmes norte-americanos a indústria tivera
um curioso e fascinante relacionamento com o público norte-americano.
Sempre se postara ligeiramente de viés em relação à corrente principal dos
valores e expressões culturais norte-americanos, procurando conservar seu
público operário ao mesmo tempo que fazia filmes atraentes para os gostos
da classe média e, portanto, não acompanhou de perto os passos de outras
formas de comunicação cultural. O cinema sempre foi menos corajoso do
que alguns órgãos de informação e entretenimento mas, sendo mais
iconoclasta do que maioria dos outros, oferecia uma versão do
comportamento e dos valores norte-americanos mais picante, violenta,
cômica e fantástica do que a interpretação-padrão das elites culturais
tradicionais. Foi esse o traço que lhe deu popularidade e o poder da criação
dos mitos. [...] (SKLAR, 1975, p. 312)

Prosseguindo, Sklar afirma que a paranoia anticomunista estabeleceu um
ambiente de medo incompatível com a criatividade, o que pode ser relativizado por um lado.
Por outro, se na década de 1930 afirmava-se que o cinema não deveria contestar ou se afastar

21

A discussão sobre o cinema de autor será mais aprofundada adiante.
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dos padrões morais prevalentes, a década de 1950 foi além, adequando-se com raras exceções
ao caráter reacionário assumido pela sociedade estadunidense. Na visão de Sklar:

[...] Os estúdios tentaram evitar fazer filmes que pudessem ofender qualquer
minoria capaz de pôr a boca no mundo. Em resultado disso, perderam o
contato não só com seus próprios estilos passados, mas também com as
mudanças e movimentos que se verificavam na cultura dominante. Não se
diga que a televisão matou a indústria cinematográfica: à própria indústria
cinematográfica cabe assumir a responsabilidade. (SKLAR, 1975, p. 312)

Como temos afirmado, não lamentamos a derrocada do studio system como o faz
o autor e procuraremos explicar que o anticomunismo até estimulou em alguns casos criações
notáveis. Ressaltamos que à época da elaboração de sua obra, Sklar não conhecia o que viria a
ser o fenômeno dos blockbusters e a forma pela qual eles se estabeleceram como o padrão
lucrativo da indústria hollywoodiana – o que é, para muitos, mais prejudicial do ponto de vista
criativo. De fato, a década de 1950, em verdade, é tida por muitos críticos como a mais
interessante e madura para o western, com o que concordamos. Segundo Mattos, essa
mudança era resultado das transformações que se processavam no interior da sociedade
estadunidense no segundo pós-guerra:

Muitas coisas tinham sido vistas durante os anos 1941-1945 que não podiam
ser esquecidas: cidades arrasadas, a bomba atômica, os campos de
concentração nazistas... O novo herói do western absorveu estas imagens e
impressões e, embora continuasse lutando pela verdade e justiça, tornou-se
mais cínico quanto às suas ações, mais amargo quanto aos resultados, mais
predisposto à violência. (MATTOS, 2004, p. 40)

Três temas são apontados como novos: sexo, neuroses e consciência social. Essa
inovação, contudo, deve ser reavaliada uma vez que parte destas questões vinha sendo
processada na década anterior. Guy Barefood também afirma que “o ‘faroeste psicológico’
tornou-se outra marca registrada do pós-guerra” (BAREFOOD in KEMP, 2011, p. 244). De
vários modos podemos afirmar então que a década de 1950 entra na fase do superwestern (sur
western), termo utilizado por André Bazin em sua análise sobre este gênero. Segundo o crítico
francês, o superwestern é “um western que tem vergonha de não ser senão ele próprio e
procura justificar sua existência por um interesse suplementar de ordem estética, sociológica,
moral, psicológica, política, erótica..., em suma, por qualquer valor extrínseco ao gênero e que
visa supostamente enriquecê-lo” (BAZIN apud MATTOS, p. 41).
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O segundo pós-guerra é de fato um momento ímpar para a mudança que se faz
sentir na sociedade estadunidense e que, a nosso ver, reavaliam a ideia de nação e da
identidade nacional. As questões relativas à sociedade serão avaliadas no próximo capítulo,
mas muitos destes temas podem ser aqui destacados para que se compreenda o seu impacto
sobre os filmes e sobre a ascensão do estilo sur western:
Também chamado de western “adulto” ou “impuro” (devido à
“contaminação” do gênero por outros e por temas que até então lhe eram
estranhos), o superwestern triunfou nos anos 50 quando, por efeito de
retorno, as inquietitudes da nação (a Guerra da Coreia, o Macarthismo, os
problemas dos negros, entre outros) se projetaram sobre o cinema e
quebraram a imagem tradicionalmente otimista do western. A lenda se
alterou diante de uma visão mais exata dos fatos. O Oeste Selvagem perdeu
um pouco de sua aura. O cowboy romântico desapareceu e surgiu a sua
verdadeira face, um ser frágil e vulnerável, nada diferente do homem
comum. (MATTOS, 2004, p. 42-43)

Nesse passo, podemos reavaliar a ideia de que esse estilo trouxe uma “visão
exata” ou que tenha surgido a “verdadeira face” do cowboy, já que essa “exatidão verdadeira”
vincula-se mais ao seu próprio tempo de produção do que necessariamente com uma
preocupação em permitir ao “Oeste real” emergir na tela. No entanto, assentimos com a ideia
de que mudanças profundas já são mais recorrentes. Além dos dois grandes clássicos
indicados para o Oscar aqui mencionados (High Noon e Shane), a década de 1950 assiste à
produção de pelo menos dois grandes filmes considerados emblemáticos até hoje: The
Searchers (Rastros de ódio, 1956) – que figura em muitas listas como o melhor western de
todos os tempos – de John Ford e Rio Bravo (Onde começa o inferno, 1959) de Howard
Hawks. Ambos foram responsáveis por confirmar a imagem de John Wayne como o maior
dos cowboys até então, mas ambos ignorados pela Academia e sua premiação.
É necessário compreender de que forma a emergência desses novos westerns está
relacionada com o aprofundamento da crise do studio system e, sobretudo, pela diminuição da
afluência do público aos cinemas. Novamente Sklar lamenta que os produtores não estivessem
atentos às mudanças da sociedade estadunidense após 1946, insistindo na rigidez das tramas e
dos arquétipos. Por um lado, constatava-se que o cinema atraía cada vez mais um público
advindo dos setores médios e jovens da sociedade, o que demandava novas estruturas, enredos
mais atraentes e intelectualizados. Por outro, os produtores conservavam-se fiéis ao público
original do cinema – operários da grande massa, estrangeiros das periferias, herdeiros dos
públicos dos nickelodeons – assegurando-lhes tramas acessíveis e entretenimento rasteiro. E
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tal descompasso agravou-se ainda mais quando a tecnologia televisiva, que desde a década de
1920 era apenas uma promessa, invadiu os lares estadunindenses:

Depois de 1946, a frequência e as receitas das bilheterias principiaram a cair,
antes mesmo que a televisão produzisse seu significativo impacto por volta
de 1949 ou 1950. Em 1953, quando se calculava que 46,2% das famílias
norte-americanas possuíam televisores, a assistência dos cinemas caíra para
quase metade do nível mais alto de 1946. Importa não esquecer, todavia, que
Hollywood tinha problemas que teriam posto seriamente em cheque [sic] sua
popularidade e sua capacidade de ganhar dinheiro ainda que a televisão
nunca tivesse existido. (SKLAR, 1975, p. 316)

Essas questões para além do advento da televisão estariam, segundo o mesmo
autor, relacionadas ao questionamento do sistema monopolista da indústria, o que em última
análise, abalou ainda mais as estruturas do sistema de estúdio. Outra questão foi a diminuição
do público europeu para os filmes estadunidenses, tanto pelo contexto da reconstrução pósguerra quanto pelo desejo de fortalecer as produções cinematográficas locais. No entanto, a
televisão foi sem dúvida o grande concorrente do cinema na década de 1950 e isso, a nosso
ver, explicaria a qualidade dos filmes daquele momento, principalmente no gênero do
faroeste. Com a televisão, as tradicionais sessões duplas dos cinemas (com filmes A e B)
principiaram a se extinguir. Assim, os filmes B deixaram de ser o foco da indústria
cinematográfica, encontrando seu nicho principal na pequena tela dos lares. Dessa forma, o
foco da nova produção se voltou para a inovação de temas e técnicas que tornassem o cinema
tão atraente como outrora. Na frase famosa do grande nome da MGM, Samuel Goldwyn
proferida em 1949: “É mais do que certo que as pessoas relutarão em pagar para ver filmes
medíocres quando podem ficar em casa e ver algo que, pelo menos, não é pior do que isso”
(GOLDWYN apud SKLAR, 322).

Depois de 1948 o velho método de fazer filmes como se fazem objetos em
cadeias de montagem foi desaparecendo aos poucos. À proporção que um
número cada vez maior de pequenos cinemas de bairro fechava suas portas
já não havia necessidade de produzir grandes quantidades de faroestes e
melodramas de classe “B” para os programas das casas baratas. Quando se
completou o cabo transcontinental no princípio da década de 1950, as redes
de televisão se aproveitaram da reserva de talentos de Hollywood e os que
faziam filmes de classe “B” passaram a fazer filmes semanais de gênero,
comédias, mistérios e bangue-bangues para a televisão (SKLAR, 1975,
p.328).

Como Sklar explica, a qualidade que atualmente se identifica nos filmes dessa
época deve-se em grande parte à conservação daquele tom intimista e claustrofóbico, mesmo
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quando os orçamentos voltaram a subir e o tom espalhafatoso da velha Hollywood retornou.
Esse contraste era ainda mais evidenciado diante de movimentos estrangeiros que
caminhavam em direção contrária à espetacularização hollywoodiana, como o neorealismo
italiano e sua simplicidade e retidão nas tomadas e na produção dos filmes. Mas segundo
Sklar, essa possibilidade de inovar não significou necessariamente grandes arroubos criativos.

O triunfo de Hollywood fora, avassaladoramente, um triunfo da fórmula, e a
novidade e o frescor dos filmes comerciais norte-americanos derivavam das
novas maneiras inventivas em que se remodelavam as fórmulas para ajustálas aos tempos. As fórmulas funcionavam às mil maravilhas em seu lugar
[...] mas as fórmulas e os temas sociais significativos não se misturavam
efetivamente [...] (SKLAR, 1975, p. 327)

De certo modo, há com isso uma caracterização da década de 1950 como um
momento de negociação para a indústria cinematográfica, que oscila entre a conservação dos
clichês e fórmulas do cinema de gênero do studio system e a possibilidade de empreender um
cinema mais cerebral e reflexivo do ponto de vista social, mas que se distanciava do
espetáculo de puro entretenimento assentado sobre os clichês familiares. Em última análise,
que ratificará o veredicto sobre o que predominará será o público, pois em termos industriais,
o lucro é sempre o objetivo maior. A grande prova dessa dinâmica, que nunca perde de vista a
questão comercial e do retorno financeiro, reside no fato de que a década de 1950 assiste a um
emprego cada vez maior de técnicas de análise e pesquisa para adequar-se às expectativas do
público. É nesse contexto que o autor dá atenção aos westerns com um indicativo interessante
e do qual discordamos.

Embora incluídos entre os tipos de histórias menos populares no estudo do
público, os westerns ressurgiram no período que se seguiu à guerra e várias
epopeias de John Ford, em que se misturava a cavalaria dos Estados Unidos
com John Wayne, assim como High Noon (Meio-Dia) de Fred Zinneman
(1952) e Shane de George Stevens (1953), foram sucessos populares [...]
Pela primeira vez na história, os filmes comerciais norte-americanos se
tornaram principalmente o que tinham sido outrora apenas parcialmente –
uma fuga da realidade para as estruturas familiares da fórmula do gênero.
Seu papel na propagação de modos alternativos de comportamento social
parecia ter sido completamente abandonado, vítima da Guerra Fria e de um
público em vias de desaparecer. (SKLAR, 1975, p. 329)

Essa autoconsciência da fórmula não pode, a nosso ver, ser assumida como uma
manutenção da mesma. Procuraremos explicitar como High Noon e Shane configuram-se
como marcos inovadores e transgressores da fórmula e, distanciando-nos de Sklar, de que
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modo se aproximam das questões sociais ainda latentes na década de 1950 nos Estados
Unidos. Precisamos também destacar na citação a informação de que os westerns eram os
“tipos de histórias menos populares no estudo do público”. Com isto em mente, podemos
afirmar que já a década de 1950 atesta um relativo revisionismo da fórmula, uma reavalição
dos clichês e novas significações que serão atribuídas à representação fílmica da tese da
fronteira. Poderemos evidenciar tal fato com a análise dos três grandes faroestes indicados
para o Oscar entre 1952 e 1961: High Noon, Shane e The Alamo.
High Noon (Matar ou morrer, 1952) é um clássico inconteste do faroeste. Na
sequência de abertura, dois cowboys entram pela cidade ao som da Ballada of High Noon que
se tornou célebre ao sintetizar a trama do filme: o cowboy pede que sua bela amada não lhe
abandone no dia de seu casamento, pois entre o amor e o dever, ele deve cumprir o último ao
duelar com o criminoso que prometera tirar sua vida e que está chegando no trem do meio-dia
(High Noon). Caso ele não o faça, restar-lhe-á repousar como um covarde em seu túmulo.
Mesmo que a canção sintetize de forma dramática o enredo do filme, a forma pela qual se
desenvolve a narrativa torna-o uma obra memorável.
Os homens que se encontraram no início do filme chegam à cidade e passam em
frente à igreja. Na delegacia, o xerife Will Kane interpretado por Gary Cooper, acaba de
receber sua jovem esposa quaker, Amy Fowler – uma principiante Grace Kelly. Após o
casamento, Kane deixaria a cidade e sua função de xerife. Como a confissão religiosa de Amy
reprova a violência, Will se dispusera a converter-se em um pacífico comerciante. Neste
ponto, a sequência de abertura reforça a convenção narrativa que opõe a vida do homem da
fronteira à domesticação da civilização, cujo principal símbolo é o casamento. Cada uma das
obras aqui analisadas representa esse tópico a seu modo.
Contudo, o contexto feliz das núpcias é interrompido com a chegada do
funcionário do telégrafo. A mensagem avisa que o principal inimigo de Will Kane, que fora
preso por ele, havia sido julgado e absolvido e estaria chegando no trem do meio-dia
prometendo vingança. Os homens que passaram pela cidade e que aguardavam na estação
eram seus comparsas, colocando em evidência o conflito central: deixará Will Kane a cidade à
mercê do criminoso e fugirá com sua amada ou ficará em nome da preservação da segurança
local – e de sua honra – para enfrentar os bandidos? São 10h40min e todos insistem para que
Kane fuja com Amy – a partir deste instante o filme exibirá relógios constantemente,
reforçando o fato de que a duração do filme coincide com o tempo narrativo da trama.
Kane inicialmente decide fugir, mas assim que sai da cidade muda de ideia. O
dever fala mais alto que seu próprio interesse: “Eles me fizeram fugir. Eu nunca fugi de
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ninguém antes”. Essa afirmação provavelmente forçava a memória dos espectadores à época,
habituados a assistirem Gary Cooper atuar em westerns desde 1925. Quando Amy busca
entender a mudança de atitude do marido ele lhe explica: Frank Miller fora preso há cinco
anos por ele e condenado pelo juiz da cidade ao enforcamento, “mas lá no norte eles prezam
pela vida, e agora ele está solto”. O norte é também o Leste, a civilização, e fora ela quem
causara o problema que move a trama. Subentende-se que se não fossem tão complacentes, se
compreendessem as especificidades da fronteira e o pragmatismo que ela impõe, não teriam
poupado a vida do criminoso. Amy tenta convencer Will a partir, mas ele não aquiesce.
Diante dessa posição, a mulher diz que partirá no mesmo trem que trará Frank Miller.
Novamente a mulher se coloca como o elemento que põe em risco a existência do modo de
vida do homem da fronteira e não compreende sua decisão e seus códigos de honra e moral.
Começa assim a sequência de abandonos pelas quais passa Will Kane. Após ser
abandonado pela mulher, o juiz que condenara Frank Miller e fizera o casamento do xerife
também está partindo. Na ocasião narra uma interessante alegoria: a cidade de Atenas, após a
expulsão de um de seus tiranos, recebe-o de braços abertos quando este retorna com um
exército de mercenários para executar os governantes que o expatriaram. A mensagem é clara:
Will Kane será abandonado por aqueles que protegera. O único que talvez possa ajudar Kane
é Carver, seu amigo e encarregado, mas ambos se desentenderam por conta de Helen
Ramirez, a ex-namorada mexicana de Kane.
Há uma oposição aqui: Carver quer ajudar, mas desde que seja nomeado xerife
naquele mesmo dia. Will Kane se recusa devido à juventude do amigo. No limite, o filme é
um dos primeiros westerns a pontuar sobre o envelhecer, ao enaltecer essa característica como
sinônimo de nobreza, ao passo que a juventude será preterida em muitos casos. De fato, a
partir da década de 1950, a velhice do homem do Oeste torna-se um tema recorrente –
provavelmente em função do próprio envelhecimento dos astros. Essa é uma constatação
arguta: o envelhecimento dos atores que estrelaram os westerns clássicos acompanha o
abandono das representações clássicas do western. À medida que John Wayne, Gary Cooper,
Henry Fonda – além dos velhos cowboys do western B, como Tom Mix e Gene Autry –
envelheceram, a imagem do Oeste que se ligava a eles esvaeceu22.
O constraste entre a maturidade prudente e a juventude inconsequente dos dois
homens é reforçado pela própria Helen Ramirez, que diz para o jovem Carver crescer. É
22

Essa questão não é cabal. O próprio William S. Hart antecipara o tom nostálgico do western em sua abertura
de Tumbleweeds, feita anos depois no relançamento do filme. O que se apresenta de novo na década de 1950 não
é o envelhecimento dos atores (heróis): é a sua não substituição. Ou melhor, é a sua substituição por tipos muito
distintos, um novo herói, cujo exemplo mais evidente talvez seja Clint Eastwood.
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preciso enfatizar aqui também a figura dessa mulher independente, que mora no hotel da
cidade e possui um pequeno comércio. Ainda que “moralmente questionável” – ela deixará
claro o preconceiro que sofre sendo mulher e mexicana – não manifesta a fragilidade das
outras mulheres em condição semelhante nos filmes anteriormente analisados, vítimas do
infortúnio. Mesmo o antagonismo à Amy, a esposa conservadora e branca de Will Kane, é
relativizado, pois ambas contrariam a disposição de Kane ao decidirem embarcar no trem do
meio-dia.
Na sequência seguinte, descobrimos que Helen é ex-namorada de Kane e Frank
Miller. A rivalidade entre os homens é com isso reforçada. A mulher também intercede para
que Kane fuja, mas ele continuará irredutível. Enquanto isso, Amy chega ao hotel para saber
mais sobre Helen. O recepcionista declara que não gosta de Will Kane, pois antes que Frank
Miller fosse preso seu hotel era mais movimentado. Segundo o homem, muitos pensam da
mesma forma: “nossa revanche está chegando”. A caracterização negativa da sociedade é
progressivamente reforçada, na medida em que a ingratidão daquela comunidade vai se
evidenciando, também no saloon, onde Kane vê homens apostarem sobre sua morte.
A desolação sentida pelo herói é cada vez mais percebida pelo público. Um dos
últimos recursos de Kane é a igreja. Há poucos argumentos a favor de auxiliar o xerife e
muitos contrários. No fim, mesmo aqueles que simpatizam com Kane definem que a melhor
opção é a de que ele parta: seria melhor para todos. Ao buscar auxílio com o velho xerife
aposentado, Kane vê o homem diminuir a importância da situação e a questão da honra:
“Tudo isso por que? Por causa de uma estrelinha” (a tiny star). A fala é emblemática, pois o
romance do qual o filme fora adaptado chama-se “The Tin Star”. Tin indica a liga metálica da
qual é feita a estrela que reluz no peito do xerife, mas também possui uma conotação
negativa, indicando algo falso, de material barato e sem valor. Tiny, por sua vez, representa
algo minúsculo, pequeno e quase insignificante. Há, portanto, um jogo de ideias que reverte o
significado que o papel do xerife e da honra ocupa no Oeste segundo High Noon. Eles podem
não ser assim tão virtuosos, tão relevantes, tão valorizados e necessários. Uma nova
representação do mito do Oeste se delineia a partir das heranças já percebidas na década de
1940. Em acréscimo a essa percepção, o velho xerife ratifica: “As pessoas falam sobre justiça
e ordem, mas não fazem nada a respeito. Talvez porque lá no fundo elas não se importam,
elas simplesmente não se importam” e em sua negativa final a Will Kane sentencia: “É muito
trabalho por nada”. Lutar por aquela sociedade não vale à pena.
A última tentativa de impedir Kane é feita por Carver, que tenta colocá-lo à força
no cavalo após desacordá-lo. Entretanto o xerife consegue se recuperar e deixar o amigo em
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inconsciência. O suspense cresce e Kane se vê enfim completamente só. Fred Zinemann
constrói habilmente a tensão a partir de cortes rápidos: Kane olha para o relógio. Confere a
munição. Escreve um testamento, faltam dois minutos para a chegada do trem. Corta para a
estação, os trilhos; na igreja as pessoas rezam. Os homens no balcão do saloon. O velho
bêbado solitário. Todos esperam a luta. As ruas desertas. A música tensa. O amigo traidor. O
ex-xerife. Helen, Amy, o relógio. O pêndulo. Os três bandidos. A cadeira e o apito do trem: a
música é suspensa. Silêncio. Novo apito. Sela o envelope: “Para ser aberto em caso de minha
morte”.
Após ouvir o som do apito, Will Kane vê Helen e Amy partirem na mesma
carroça em direção à estação. Quando lá chegam, Frank Miller desce do trem. Filmado
sempre de costas é a ameaça palpável, o mal sem rosto. No entanto, ao vermos sua face – em
close dramático –, ele está limpo, vestido com cores claras e, apesar das cicatrizes,
arriscaríamos dizer que é quase simpático. Não é o puro estereótipo da maldade, ainda mais
quando contrastado com a imagem que dele se construiu ao longo do filme. Na cena seguinte,
Kane está sozinho na rua principal da cidade. A câmera em plongée efetua um zoom out que
reforça não apenas a solidão, mas o abandono do xerife.

O plongée em afastamento reforça a solidão do xerife. Abandonado por aqueles que protegera

Chega então o momento do confronto entre o xerife e os quatro bandidos. Ao
iniciar-se o tiroteio, Amy não se contém e desce do trem e contrariando sua confissão quaker,
vem em defesa do marido, matando um dos comparsas de Miller. A mulher enfim possui um
papel muito mais ativo neste filme. Quando resta apenas Frank Miller, este faz Amy de refém
e ameaça matá-la. Ela, porém, consegue se desvencilhar dele, dando oportunidade para que
Kane o mate. O bem triunfa? Sim, mas de modo amargo. No fim, a única que se dispusera a
ajudar o xerife fora sua própria esposa. Não houve amigos ou pessoas gratas o suficiente para
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auxiliá-lo. Supõe-se que a nação – o “Império” nas palavras de Cravat – não fora formado
apenas de pessoas bravas, honradas e corajosas. Os Dez Mandamentos do cowboy ficaram
para trás. A cena final corrobora esta ideia: equanto todos saem curiosos e aliviados pela
morte de Frank Miller, Will Kane olha com desprezo para todos. Antes de subir em sua
carroça para enfim partir com sua esposa, joga a estrela no chão 23 – a “estrelinha”, a “estrela
barata” – e sai da cidade, sem nenhuma despedida ou agradecimento. É uma partida diferente
daquela que Ringo Kid e Dallas vivenciaram em Stagecoach. Ali, o casal saía com a “bênção
da civilização”, dispostos a construírem novas vidas para, enfim, serem integrados à
sociedade. Aqui em High Noon, o casal estava inserido na sociedade, mas a abandona e ficase com a sensação de que não há o desejo de reconstruir esses laços sociais.
Há outra difereça fundamental na caracterização do herói. A solidão, a angústia e
até o medo tornam Will Kane um personagem mais complexo e humano que os tradicionais
cowboys e xerifes do western. “O xerife [...] não é mais aquele homem invencível, seguro de
si mesmo e dos valores que representa e defende, mas um indivíduo angustiado, desencantado
e traído [...]” (MATTOS, 2004, p. 42). Essa humanização e fragilidade constrastam com a
honra e o senso de responsabilidade, ainda preservados, mas mesmo estas características
heróicas são relativizadas quando se mostram infrutíferas no sentido de angariar alguma
espécie de gratidão ou reconhecimento.

Will Kane joga “the tin(y) star” no chão enquanto Amy o aguarda na carroça.
Ele retribui o desprezo com que aquela sociedade o tratara

23

Em famosa entrevista para a revista Playboy em 1971, John Wayne, criticando o filme, acrescenta que Cooper
teria pisado no distintivo. Veremos que a opinião de Wayne explica esse acréscimo à cena, ao ponto de muitos
estadunidenses a imaginarem desta forma.
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Reiterando nossa preocupação em avaliar de algum modo a recepção à época de
seu lançamento, insistimos na análise de pelo menos duas resenhas críticas contemporâneas
que possam dimensionar o quanto os elementos inovadores reforçados por esta obra
específica puderam ser apreendidos, interpretados, rejeitados ou endossados pelos
espectadores da época. Já observamos como The Ox-Bow Incident foi considerado a seu
tempo – como o é atualmente – um western atípico e pouco palatável ao gosto do público,
mas ainda assim, um grande filme. Entretanto, nem todas as consequências dessas novas
representações puderam ser avaliadas pelos atores históricos de seu tempo, sobretudo o modo
pejorativo pelo qual a sociedade da fronteira passava a ser caracterizada. Vejamos como se
deu no caso de High Noon.
A crítica da revista assinada por um único crítico, William Brogdon, abre
indicando que o filme lida com os elementos básicos do western – reforçando a noção de que
os clichês já estavam mais do que estabelecidos – ainda que pontue situações diferentes em
relação aos demais, sobretudo por seu “conteúdo adulto-dramático”. Tudo isso, segundo o
crítico, poderia render-lhe uma boa arrecadação nas bilheterias. Esse prenúncio indica que os
filmes que principiavam a revisar as convenções do gênero já eram melhor recebidos pelo
público e, de fato, como apontou Sklar, High Noon foi um êxito de bilheteria. O texto passa
então para os méritos técnicos: a direção eficiente de Fred Zinnemann e a fotografia quente e
poeirenta de Floyd Crosby, feitos dignos de nota mesmo quando analisados sob os critérios
técnicos hodiernos. Tece ainda elogios à caracterização eficiente dos personagens e à
capacidade de se estabelecer suspense ainda que com pouca ação, mas enfatizando a ironia da
caracterização dos cidadãos “que estão dispostos a aceitar a lei e a ordem, desde que não
tenham que empenhar esforço pessoal para sua obtenção”, ecoando o velho xerife na trama.
Detalhando o enredo, Brogdon menciona a rejeição constante sofrida pelo personagem de
Cooper e a presença de Kelly e Katy Jurado que interpretara Helen Ramirez – a mulher
deverá sempre ser mencionada. A crítica enfatiza o destaque da personagem, devido aos
“propósitos sombrios” com os quais fora retratada, fazendo com que sua personalidade se
destacasse24. Percebe-se que as mudanças que procuramos identificar na trama foram
identificadas em seu tempo. Caberá a nós problematizar o impacto dessas modificações ainda
não claramente notadas pelos espectadores coetâneos. O texto se encerra com elogios também

24

E chama atenção o fato de que Katy Jurado tenha enveredado por uma carreira de sucesso a partir deste papel.
Tal informação reforça a ideia de que as expectativas sociais em relação às representações do western passavam
por mudanças significativas, pois uma personagem como Helen Ramirez ser benquista anteriormente parecia
pouco provável. Basta que lembremos a Tonia de In Old Arizona.
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à clássica música tema do filme – primeira vencedora do Oscar de melhor canção original não
pertencente a um musical – e à trilha arranjada a partir da mesma25.
O texto do NY Times data do lançamento do filme na cidade, e tendo sido escrita
por Bosley Crowther, o mesmo resenhista que escrevera sobre The Ox-Bow Incident, a crítica
do jornal abre com um parágrafo aclamando a obra:
A cada cinco anos mais ou menos, alguém – alguém de talento e bom gosto,
que aprecia plenamente a lenda e possui um forte traço de poesia em sua
alma – apanha um punhado de clichês do vasto repertório dos westerns e os
transforma em um emocionante e inspirador trabalho de arte neste gênero.
Tal feito raro e empolgante é a produção de Stanley Kramer, ‘High Noon’,
que foi exibida no Mayfair ontem26.

É preciso que se destaque tanto o conhecimento das fórmulas quanto a capacidade
de usá-las de forma inédita e o claro reconhecimento de que o western é muito menos história
do que lenda. Crowther afirma que os créditos por tal feito devem ser compartilhados por
todos: o produtor Stanley Cramer, o roteirista Carl Foreman, o diretor Fred Zinnemann e o
ator Gary Cooper. Todos responsáveis pelo “melhor western em vários anos” – e na
concepção de muitos, inclusive a nossa, um dos melhores de todos os tempos. O texto
evidencia a inovação da obra ao retratar as falhas daquela comunidade:

Familiar, mas longe de ser convencional no tecer da história e do tema e
marcado por uma iluminação certeira do caráter humano, este conto de um
xerife corajoso e teimoso em uma cidade cheia de faz-nadas e covardes tem
o ritmo e o desenrolar de uma balada que gira em termos pictóricos. E,
acima de tudo, tem uma compreensão impressionante dessa coisa que
chamamos de coragem em um homem e da dificuldade de ser corajoso em
um mundo de provocadores e poltrões27.

Optamos por citar o texto para evidenciar a lúcida visão dessa nova forma de
representar o Oeste, ainda que falte ao crítico uma interpretação do que exatamente essa nova
representação possa significar – intento ao qual nos ocupamos.

25

Disponível em: http://www.variety.com/. Acesso em 20 set 2014.
Texto original: “Every five years or so, somebody – somebody of talent and taste, with a full appreciation of
legend and a strong trace of poetry in their soul – scoops up a handful of clichés from the vast lore of Western
films and turns them into a thrilling and inspiring work of art in this genre. Such a rare and exciting achievement
is Stanley Kramer's production, ‘High Noon’, which was placed on exhibition at the Mayfair yesterday.”
27
Texto original: “Familiar but far from conventional in the fabric of story and theme and marked by a sure
illumination of human character, this tale of a brave and stubborn sheriff in a town full of do-nothings and
cowards has the rhythm and roll of a ballad spun in pictorial terms. And, over all, it has a stunning
comprehension of that thing we call courage in a man and the thorniness of being courageous in a world of
bullies and poltroons.”
26
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Conferindo ao filme o status de “arte”, o autor enfatiza a simplicidade do roteiro,
delineando seus principais pontos.

A complexidade, porém, que repousaria sob essa

simplicidade não poderia ser traduzida em palavras: apenas as linhas do roteiro e as imagens
do filme seriam capazes de exprimi-la, tornando-se obrigatório ao leitor assistir ao filme. A
única tentativa de descrição coincide com a que fizemos anteriormente: o momento em que o
relógio aponta o meio-dia e ouve-se o apito do trem, em cortes rápidos e eficientes. Com
elogios a todos os atores do filme, Crowther desvela o impacto causado pela obra na indústria
cinematográfica e no público em sua época: “Significativa em suas implicações, bem como
carregado com interesse e suspense, ‘High Noon’ é um western para desafiar ‘Stagecoach’ no
campeonato de todos os tempos”. A obra nascera, deste modo, com status de clássico28.
A singularidade de High Noon também deve ser compreendida a partir de seu
contexto. Como apontamos a partir de Sklar (1975), a década de 1950 aprofunda a
perseguição anticomunista encabeçada pelo senador McCarthy e tal questão incide no filme.
Seu roteirista, Carl Foreman, estava na “Lista Negra” da caça às bruxas empreendida pelo
“Comitê de Atividades Antiamericanas” e foi justamente enquanto escrevia o roteiro do filme
que foi intimado a depor na investigação levada a cabo pelo Comitê. De fato, antes que o
filme fosse finalizado, Foreman se viu obrigado a mudar para a Inglaterra, sob ameaças de
nunca mais conseguir emprego na indústria. Com tais informações, o enredo de High Noon
ganha contornos e implicações ainda mais relevantes. Não seria imprudência ampliar a
caracterização negativa da comunidade da cidadezinha representada no filme para toda a
sociedade estadunidense. Segundo Karen Krizanowich: “O filme de Zinnemann é ao mesmo
tempo um excelente faroeste de suspense e uma perfeita alegoria do clima de medo e suspeita
que prevalecia nos Estados Unidos durante a era McCarthy” (KRIZANOWICH in
SCHNEIDER, 2008, p. 273). De fato, o viés “antiamericano” do roteiro não passou
despercebido. Naquele ano, High Noon perdeu o Oscar para The Greatest Show on World (O
maior espetáculo da Terra, 1952) do conservador e apoiador do Comitê, Cecil B. DeMille, o
que muitos consideram uma das maiores injustiças da história da premiação.
A oposição a High Noon também ocasionou reflexos dialógicos no interior da
própria mitologia do western. John Wayne criticou o negativismo e o pessimismo da obra,
levando-o a conceber o projeto de Rio Bravo (Onde começa o inferno, 1959). No enredo deste
outro grande clássico de Howard Hawks, Wayne interpreta um xerife que, semelhante ao
personagem de Cooper em High Noon, precisa de parceiros que o ajudem a enfrentar um

28

Disponível em: nytimes.com/movie/review. Acesso em 20 set 2014.
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grupo de malfeitores e a obtém, em um ambiente repleto de honradez, bravura e
camaradagem. Wayne e Hawks eram apoiadores de McCarthy e de sua defesa da “América”.
“Achei muito falso. Não imagino um bom xerife percorrendo a cidade de cabeça baixa,
pedindo ajuda, como um covarde” teria dito Hawks (apud ABRIL, 2008, p. 15) sobre High
Noon. Wayne considerava-o um dos filmes mais “antiamericanos” de todos os tempos. Deste
modo, suas representações não foram plenamente aclamadas ou reverberadas, como pode-se
supor. O próprio fato de que Rio Bravo reforça a coragem e a lealdade dos parceiros e da
hombridade do Velho Oeste planteia o impacto e o incômodo que um filme como High Noon
ocasionara. Ainda assim, é inegável que uma nova imagem da fronteira se deixa transparecer.
Só a possibilidade de que o filme o faça aponta para mudanças significativas. Por
consequência, amadurece-se uma nova imagem da construção da nação e, em última
instância, da própria ideia de nação em si.
High Noon posiciona-se, em nossa análise, como um marco dentre os westerns
indicados para o Oscar ao longo dos anos. Antes que reflitamos sobre aqueles que manifestam
claramente as mudanças a partir dos finais da década de 1960, restam ainda dois filmes
produzidos até o início da mesma, que foram indicados para premiação da Academia e que
precisam ser aqui analisados. Ambos serão necessários para evidenciar a forma como esta
década representa uma disputa entre as representações do Oeste as quais, como apontamos,
oscilarão entre a manutenção das velhas imagens e a elaboração de novos repertórios
imagéticos.
Um ano após High Noon abalar a imagem que a sociedade estadunidense possuía
do mito do Oeste, George Stevens produz outro clássico inconteste que jogará brilhantemente
com o repertório imagético do qual dispõe: Shane (Os brutos também amam, 1953) é o
western quintessencial. Nenhum outro filme de faroeste lida de forma tão clara, tão
esquemática e tão artificial com as convenções do gênero como Shane e, paradoxalmente, é
por essa razão, por esse excesso de pureza, que se pode atribuir ao filme aspectos
transgressores. Ironicamente, a obra perdeu o Oscar para From Here to Eternity (A um passo
da eternidade, 1953) dirigido por Fred Zinnemann, o mesmo responsável no ano anterior por
High Noon.
Em tudo Shane obedece às convenções. Na abertura, o personagem que dá nome
ao título aparece em meio à paisagem, solitário e pequeno na imensidão da wilderness. Nunca
saberemos de onde ele veio. Apenas podemos supor seu passado. Mas sua apresentação não
deixa dúvidas quanto a sua caracterização: é um homem do Oeste. Na cena seguinte, uma
criança brinca de caçar um cervo no quintal de um pequeno rancho. Entre os chifres do animal
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ela divisa a chegada do forasteiro. É sintomático que quem primeiro vê o cowboy seja uma
criança: não há um instante em que a figura de Shane não seja idealizada, em acordo com as
expectativas que crianças projetam sobre seus heróis. É como se o filme enfatizasse o papel
pedagógico do western, tanto nas matinês dos programas duplos quanto na televisão
posteriormente.

A apresentação do cowboy. Ele chega dominando sobre a natureza selvagem, surge da mesma e é
primeiramente visto pelo olhar idealizado da criança.

O pequeno Joey que idolatrará Shane ao longo da narrativa é filho de Joe e Marian
Starret, casal de colonos que cuida de seu pequeno rancho, semelhante a muitas outras
famílias que deles são próximos, no melhor espírito do agrarianismo jeffersoniano. Quando o
cowboy chega ao local, Starret o confunde com um dos homens de Rufus Ryker e seu irmão,
criadores de gado que querem expulsar os colonos, eliminar as cercas e utilizar as pastagens
para seus animais, configurando-se assim em ameaça ao ideal da democracia assentada na
iniciativa privada. O mal-estar inicial entre Shane e Starret é superado quando este último
percebe que o forasteiro não é um dos capangas dos vilões, e que ao portar uma arma pode ser
de grande ajuda na manutenção de sua propriedade.
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Nessa breve sequência, chama a atenção alguns diálogos entre Shane e Joey, que
traduzem claramente a ideologia do mito da fronteira. Procurando ganhar a simpatia do pai e
do filho, Shane diz à criança: “Você estava me observando, não estava? Gosto de quem
observa o que está se passando. Significa que ele deixará sua marca no mundo”. É a exaltação
do protagonismo, do individualismo e da iniciativa que caracterizam o típico herói do Oeste.
Assumindo-as para si mesmo, Shane converte-se em um modelo para o menino.
Na sequência em que Shane, de roupas trocadas, está à mesa da família, Marian
serve tortas de maçã do fogo – um dos símbolos da culinária estadunidense – e deixa clara sua
atração pelo recém-chegado. Destaque para o diálogo que constrasta o colono com o cowboy.
Quando Starret pergunta para onde Shane está indo ele responde: “Para qualquer lugar.
Algum lugar que eu não conheça”. Diante disso Starret responde: “Só saio daqui em um
caixão de madeira... Criamos raízes aqui”. Fica explícita a contraposição entre o homem
móvel da fronteira, o cowboy, e o colono que, mesmo na fronteira, deseja fazer daquele lugar
uma sociedade estável.
Mais uma vez essa tensão entre a vida selvagem e a doméstica se coloca ao
cowboy e na cena seguinte, uma metáfora visual explicita a questão. Após o jantar, Shane
decide continuar o trabalho que Starret fazia no início da trama: desenraizar a base de um
tronco do meio do quintal. O homem “sem raízes” e o homem “enraizado” se unem no mesmo
propósito: retirar definitivamente as raízes daquele resto de tronco. A união que se estabelece
põe em relevo o próprio conflito pelo qual passará o herói: permitir-se criar raízes ou
permanecer vagando, vindo de um lugar qualquer e indo para lugar nenhum?

29

Na cena há

uma afirmação emblemática. Diante da sugestão de Marian de que Starret utilize uma parelha
de animais para puxar o tronco, o marido declara: “Marian, estou lutando contra esse tronco
há dois anos. Usar a parelha agora seria como uma derrota. Às vezes a única coisa que resolve
é nosso próprio suor e força”. É a nobreza viril da fronteira manifestando-se no esforço dos
dois homens. Com a ajuda de Shane, o tronco é enfim retirado e o processo de inserção do
cowboy no núcleo familiar é selado, de modo que Shane pouco a pouco se configure em uma
figura paternal para Joey e marital para Marian.
Consolidada a aparente estabilização de Shane, o filme se dedica a plantear o
conflito central da trama que desestabilizará o cowboy. Conhecemos as maldades dos Ryker
que destroem as propriedades dos colonos e vemos Shane, desarmado e sozinho, ser
humilhado pelos homens dos criadores de gado no comércio local que abastece o colono.

29

Sugestivamente, o título em espanhol da obra é “Raíces profundas”.

CAPÍTULO II – “QUANDO A LENDA SE TORNA FATO, PUBLIQUE-SE A LENDA”

184

Após comprar roupas de trabalho e arame para cerca – que apontam para sua domesticação –
Shane vai ao saloon pedir um refrigerante para Joey. Assim, é tomado erroneamente como
mais um colono, além de ser visto como infantil por não pedir uma bebida “de homem”. Esse
dado é importante para que o cowboy seja tomado, até mesmo pelos colonos, como apenas
mais um de seus pares, incapaz de resistir aos ataques dos vilões da trama. Esse menosprezo
conferido ao herói é importante recurso utilizado em vários westerns, de modo que apenas o
espectador compartilha da expectativa sobre a real capacidade do cowboy.
Após reunirem-se e decidirem unir forças contra os Ryker, os colonos decidem ir
juntos ao armazém, atitude considerada mais segura diante da tensão crescente. Neste
momento, um detalhe reforça o papel da mulher no western tradicional. Enquanto estão
esperando por Marian que termina de se arrumar, Joe afirma para Shane: “Escolha uma
mulher que valha à pena esperar”. Não seria necessário recordar as palavras de Cravat –
“Esposa e mãe” – para evocar o papel que Marian desempenha na trama. Não há aqui a
presença de uma mulher moralmente questionável como Dixie Lee, Dallas ou Helen Ramirez,
mas o papel feminino de maior destaque mantém a ideia de que a mulher terá sempre uma
posição relevante no western clássico.
A seguir, a cena que mostra o grupo caminhando em direção do armazém é
permeada de uma idealização da comunidade que os colonos estabeleciam. Nada que lembre
o tom mordaz de High Noon ou The Ox-Bow Incident. Quando lá chegam, Shane devolve a
provocação do dia anterior, sendo atacado por todo o bando de Rukus Ryker. Contudo, ao ser
ajudado por Starret, evidencia-se a liderança deste último perante os colonos e a necessidade
que o vilão reconhece de eliminá-lo.
Quando Marian cuida dos ferimentos do marido e do cowboy, o enredo evidencia
o incômodo que Marian sente por estar atraída por Shane. Ela pede um abraço ao marido
reafirmando que a família deve ser conservada, pois ela é basilar para a sociedade que se
estabelece. A ameaça a essa ordem essencial para os estadunidenses de então é materializada
quando um homem, todo trajado de negro, chega até o comércio local. A música tensa não
permite sutilezas: trata-se de um pistoleiro.
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Frank Wilson chega ao saloon. Seu traje negro contrasta com as vestes camurça de Shane.

Com a tensão crescente o filme encaminha-se para o clímax. Primeiramente o
início do desenraizar do cobwboy. Quando se arrumam para o 4 de julho, Joey insiste que
Shane lhe ensine a atirar, questionando sobre quais seriam os truques do pistoleiro. A visão da
criança a respeito do cowboy certamente representava a expectativa de muitos espectadores
na década de 1950, que haviam crescido nas décadas anteriores com os cowboys “escoteiros”
das sessões duplas. Shane ensina sobre a altura do coldre, e sob a insistência de Joey,
demonstra sua perícia, atingindo seguidamente uma pedra no momento em que Marian se
aproxima30. A mulher ordena que Joey vá se arrumar e afirma a Shane segundo o
pragmatismo do Oeste: “Meu filho não vai precisar de armas”. Ao que Shane responde: “Uma
arma é uma ferramenta Marian, nem melhor nem pior que as outras... a arma é tão boa ou má
quanto quem a usa. Lembre-se disso”. A resposta de Marian dá a tônica que marcará o final
do filme: “Estaríamos melhor servidos se não houvesse nenhuma única arma no vale,
incluindo a sua”. Com este diálogo entre os personagens aprofunda-se o processo de reversão
do enraizamento de Shane. Sua expressão demonstra sua percepção de que ele não pertence
àquele universo.
O conflito final se delineia quando Starret e a família estão chegando até seu
rancho. Junto à porteira estão os irmãos Ryker e Jack Wilson. Rufus Ryker pergunta se Starret
não quer trabalhar para eles. A resposta do colono dá a tônica do que é o homem da fronteira
e traz à memória elementos do agrarianismo jeffersoniano: “Trabalho só para mim mesmo.
Cansei de trabalhar para os outros”. Diante da negação enfática de Joe, Ryker se irrita:

30

A mitologia do cinema se encarrega de consagrar que George Stevens levou nada menos que 119 takes e dois
dias para filmar essa pequena sequência, evidenciando seu preciosismo e seu perfeccionismo.
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Nós construímos essa região, nós a descobrimos e a construímos... com
sangue e barriga vazia. O gado que trouxemos era levado por índios e
bandidos. Se eles não o perturbaram mais é porque nós lidamos com eles.
Nós tornamos essa região segura. Alguns de nós morreram tentando, mas
conseguimos. E, depois, gente que nunca teve de passar provação vem e se
instala aqui. Cercam o meu pasto, cercam minha água. Alguns até cavam
valas prejudicando a irrigação. A terra fica seca e eu tenho de levar o gado
para outro lugar. E você diz que eu não tenho direito ao pasto. Aqueles que
fizeram o trabalho e correram os riscos não têm direitos? Eu o considero um
homem justo, Starret!

Com essa afirmação, percebemos o contraste entre esses tipos da fronteira: o
rancheiro e o colono. Segundo o filme, ambos têm sua importância para a construção da
nação, representando ondas subsequentes, fiéis à tese da fronteira de Turner. No entanto, ao
vilanizar os criadores de gado, o filme enfatiza a iniciativa individual em detrimento da
submissão a interesses alheios. Essa tônica individualista é central para a imaginação da nação
estadunidense, consubstanciada na ideia do self made man, da democracia alicerçada no
esforço individual de seus partícipes e do papel do Estado em resguardar as liberdades para
que tal esforço se desenvolva. Como confirmação da forma pela qual o filme ecoa as
impressões da tese da fronteira, com privilégio para a iniciativa individual, Starret responde a
Ryker: “Não quero menosprezar o que você fez, mas não descobriu essa terra. Havia
caçadores e mercadores índios antes de você. Foram eles que domesticaram a região”. Com o
desacordo prenuncia-se o intento final dos Ryker: assassinar Starret, o líder dos colonos.
As fustigações dos vilões atingem o ápice quando o pistoleiro contratado, Jack
Wilson, provoca um dos colonos mais irascíveis. Quando este ameaça reagir, o homem matao, demonstrando de que forma os homens da fronteira são superiores à sociedade em geral. A
notícia repercute entre os lavradores. Muitos querem se mudar imediatamente, mas Starret
insiste para que fiquem e ajudem no funeral. A cena do sepultamento é pungente: enquanto
cantam um hino religioso, a câmera em travelling contrasta os colonos com os rancheiros que
assistem ao fundo à cena com desprezo. O contexto reforça o apelo dramático de Starret para
que uma família em partida iminente não desista da possibilidade de estabelecer uma
comunidade com igreja e escola – ao que alguém acrescenta cemitérios. Diante do discurso
de Starret, Shane endossa: “Ele quer que fiquemos por algo que significa mais que qualquer
coisa. Pelas suas famílias. Pelas suas mulheres e filhos [...] Eles têm o direito de ficarem aqui,
de crescerem e serem felizes. Mas depende de vocês terem coragem para não desistir”. É a
fronteira renovando a construção da nação. Starret arremata que aquele era um país livre, o
mantra principal dos Estados Unidos.
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A narrativa enseja assim o duelo final entre Shane e Wilson. Ao saber que Rufus
Ryker organizara uma cilada para Starret ao convidá-lo para uma conversa no saloon, Shane o
impede; Starret não é páreo para Wilson. Os amigos, então, brigam e semelhante ao confronto
entre os amigos Carver e Kane em High Noon, quando o mais forte prevalece para enfrentar o
vilão, Shane vence e deixa Starret desacordado, pondo sua montaria para correr. Em um
momento da cena, emblematicamente o embate físico se dá sobre o tronco que arrancaram no
início da trama. O relacionamento que iniciara com aquele tronco, se findará sobre o
mesmo31. O menino que assiste a tudo assustado diz odiar Shane, mas quando este se despede
emocionado de Marian e parte, o menino pede perdão e vai atrás do cavalo. O primeiro a
avistar Shane também será o último a vê-lo partir.
Na última e clássica sequência, Shane chega ao saloon. Quando percebem a razão
pela qual ele está ali, Wilson tenta atingi-lo, após a tradicional tensão construída antes de um
duelo, mas Shane é mais rápido, atingindo tanto o pistoleiro como seu mandante. O mal está
eliminado graças à perícia de Shane. Ao sairem, Joey está eufórico, mas se entristece quando
percebe que Shane está partindo. A fala final do cowboy é emblemática: “Um homem tem
que ser o que que é, Joey. Não se pode mudar32. Eu tentei mas não funcionou comigo... Não
há como se viver com um... com um assassinato. Certo ou errado, é uma marca... uma marca
que te persegue. Não dá para voltar atrás. Agora, volte para casa e para sua mãe e diga a ela...
diga a ela que está tudo bem e que não há mais armas no vale”. Resta ainda uma
recomendação paternal: “Vá para casa, para o seu pai e para sua mãe e cresça forte e honesto.
E Joey, cuide deles... de ambos”. Virando-se, o cowboy parte novamente protegido pela
wilderness, ouvindo os gritos de Joey chamando por seu nome ecoarem por todo o vale que
enfim, pode repousar em paz.

31

É necessário ressaltar o quanto os dois embates físicos da trama – Shane e Starret no saloon e Shane contra
Starret – foram inovadores em termos de edição de som e imagem, causando forte impacto sobre a audiência.
Segundo Howard Hughes (2008, p. 47): “A ação, quando vem, é surpreendente em sua ferocidade. No cenário
do conto de fadas da fronteira de Shane, as sequências de ação antecipam o tratamento de ‘lama e trapos’ do
oeste que se estenderá por mais de uma década depois”. Texto original: “The action, when it comes, is startling
in its ferocity. In Shane’s fairytale frontier setting, the action sequences anticipate the ‘mud and rags’ treatment
of the west over a decade later.
32
O sentido literal da frase é mais emblemático: “Você não pode quebrar o molde”. A expressão You can’t break
the mould é utilizada por Howard Hughes (2008) para intitular o capítulo em que discorre sobre Shane em seu
livro.
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“Cresça forte e honesto e cuide dos seus pais”: o clássico final de Shane.

Shane é um western que carrega um aspecto transgressor involuntário. Quando o
consideramos no momento em que foi produzido e avaliamos o rigor formal com o qual opera
os elementos em sua trama, podemos perceber que seu artificialismo proposital ocasiona um
efeito colateral ao revelar involuntariamente o arquétipo sobre o qual se alicerça. É o cinema
consagrando o mito:

Os brutos também amam [...] é certamente o [western] mais icônico, o
faroeste que fica cravado na nossa memória, aquele que ninguém consegue
esquecer depois de assistir. Tudo no filme, na verdade, é pura imagem [...]
Filmado em Jackson Hole [...], Os brutos também amam é repleto de
imagens icônicas [...] Duas imagens já fazem com que este filme seja digno
de ser assistido diversas vezes. Elas servem de testemunha, senão da
História, ao menos do cinema. Wilson andando como um pavão pela calçada
de madeira com as esporas de suas botas retinindo, enquanto o cachorro da
cidade é mostrado em um plano fechado, fugindo com o rabo entre as
pernas. E Shane, depois de conhecer os Starret e aceitar o convite deles pra
jantar, refestelando-se com uma torta de maçã. Essa é a torta de maçã das
tortas de maçã: suculenta, dourada, treliçada, volumosa, retirada do forno
por uma bela garota em um vestido de algodão azul e servida com um bom
café preto. Podemos até imaginar que foram tortas de maçã como essas que
fizeram o Oeste americano: não armas, gado ou aquele olhar distante e
sonhador para o horizonte. (POMERANCE in SCHNEIDER, 2008, p. 288)

A análise bem-humorada do crítico ratifica que em tudo Shane segue a cartilha do
western segundo a interpretação rígida da fronteira. Interpretação esta que vinha na década de
1950 passando por revisões. Essa forma rija com que ordena esses elementos faz dele um
western tão consciente de si mesmo que ainda que não possamos enquadrá-lo efetivamente na
categoria do superwestern – por não vermos a inserção de temas alheios ao gênero – é
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possível atribuir-lhe um caráter desconstrutivo. O viés transgressor poderia estar exatamente
na capacidade de manipulação dos elementos, de forma tal que esta manipulação em si,
paradoxalmente, converter-se-ia em mecanismo de revisão. Dito de outro modo, poderíamos
entender que o artificialismo excessivo redundou em uma espécie de explicitação de que a
representação do Oeste e os elementos que a ela subjaziam também o eram artificiais: a
frontier thesis, o agrarianismo jeffersoniano e a própria nação em última instância:

[...] Existe algo forçado no filme. Além do seu formalismo percebe-se uma
autoconscientização excessiva na criação do mito, aliás notada por Bazin:
“George Stevens põe em cena a própria mitologia do western. Shane é um
western “ultrapuro” mas é o supra-sumo da impureza, pois todos os detalhes
nele viraram símbolos, por exemplo, a brancura da roupa de Alan Ladd,
imaculado cavaleiro errante em busca do Graal...” Para o crítico francês, Os
brutos também amam é “um western em segundo grau em que a mitologia
do gênero é conscientemente tratada como tema do filme. Procedendo a
beleza do western da espontaneidade e da perfeita inocência da mitologia
nele dissolvida como sal no mar, esta destilação laboriosa é uma operação
contra-natura que destrói o que revela” [...] Os brutos também amam não é
uma história do Oeste; é, mais propriamente, o Oeste tal como nós
acreditamos que ele deva ter sido. (MATTOS, 2004, p. 43)

A afirmação de que a obra “destrói o que revela” possui uma força sintética
considerável. A seu tempo, críticos vislumbraram o potencial de bilheteria do filme e sua
possibilidade de vir a ser um clássico, “um western em seu sentido mais verdadeiro”. Há
destaque também para uma das inovações técnicas do filme, o formato widescreen33,
enfatizando o impacto que essa dimensão maior de tela ocasionaria para o filme e para sua
arrecadação. Isso endossa a perspectiva mencionada por Sklar (1975) de que a década de 1950
é marcada por inovações técnicas que visavam atrair o público, quando a televisão penetrava
irreversivelmente. Críticos ainda chamam a atenção para o ritmo lento do filme – “muito lento
para os gostos regulares das audiências atuais” – e para o menino e o retrato de infância que o
mesmo oferece. Destaca-se também a fotografia colorida da obra, que vencera o Oscar
daquele ano ao exibir os cenários deslumbrantes do Wyoming, um verdadeiro “deleite visual”
34

. Nada que signifique uma clareza da percepção das qualidades diferenciadas do filme.
Para nossos propósitos, a crítica de Bosley Crowther do NY Times é mais

interessante. Já de início o crítico retoma o que dissera na resenha de High Noon. Apenas

33

O filme fora o primeiro a expor nos Estados Unidos a proporção de tela 1.66 : 1, em contraste com o padrão da
Academia de 1.375 : 1, alargando a visão para além daquela que o aparelho de TV pudesse apresentar.
34
O mesmo local fora cenário de 3 Bad Men (Três Homens Maus, 1926, de John Ford) e do fatídico The Big
Trail (A Grande Jornada, 1930, de Raoul Walsh). A crítica está disponível em: http://www.variety.com/. Acesso
em 20 set 2014
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ocasionalmente podia-se presenciar um grande western nas telas, e depois do filme de 1952,
parecia difícil que outro tão bom surgisse em tão pouco tempo, mas era exatamente isso que
Shane representava. De certa forma, essa aproximação dialógica é interessante: os dois
grandes filmes foram caracterizados como exploradores conscientes da mitologia do Oeste,
mas cada um caminha em uma direção. Se High Noon fora uma reversão dos elementos mais
icônicos, Shane poderia verdadeiramente ser chamado de um “rico e dramático quadro em
movimento da cena da fronteira americana”.
A crítica de Crowther dá destaque também para o impacto que a wilderness
colorida e em widescreen causava em seus espectadores. Porém o filme continha “mais que a
beleza e a grandeza das montanhas e planícies, encharcadas pelo brilhante sol do Western e
pelas chuvas violentas e torrenciais”, pois abordava toda a “amargura e paixão” que existiam
nos conflitos entre os colonos e os criadores de gado, contemplando também uma “revelação
perturbadora da selvageria que prevaleceu nos corações dos velhos pistoleiros”. Com menção
também para o olhar da infância através do personagem de Joey, Crowther parece então
comprar a mensagem do filme sem a percepção de que lidava com arquétipos: o filme em sua
representação fiel da mitologia era verdade e não artifício. É interessante esse dado quando se
recorda que quem escreve é o mesmo crítico que expusera a forma subversiva com que Fred
Zinnemann orquestrara os elementos míticos do Oeste em High Noon. Ainda assim, o êxito
do filme estaria justamente na escolha do ponto de vista da criança, pois é esse olhar
entusiasmado e ingênuo das tensões vividas pelos adultos que “refrescam” o conceito do
filme, não exatamente novo35. Crowther entende as intenções de Stevens, mas não as depura.
Ele vê a idealização do Oeste como reflexo da idealização da própria criança, mas não se dá
conta da clara intenção do diretor de produzir o western perfeito, clássico, austero e definitivo.
Um exemplo dessa pretensão clássica não contestada está no instante em que o
crítico descreve o duelo final entre Shane e Wilson:

Este último duelo, aliás, compõe uma bela cena, quase clássica do modo
como Sr. Stevens a encenou no salão sombrio e mal-iluminado, com
personagens escapulindo ao fundo enquanto os protagonistas, Alan Ladd e
Jack Palance, se enfrentam em frígido silêncio antes que as palavras fatais
voem e as armas ardam em chamas. É uma cena que, somadas às muitas que
35

A esse respeito Hugh Hudson (2008, p. 44) afirma: “Shane, de George Stevens, tem um enredo tão velho
quanto as colinas do Wyoming que servem de pano de fundo para este drama épico de faroeste”. O autor procura
ainda comparar o roteiro do filme ao enredo do romance no qual se baseia. É importante ressaltar que o livro é
narrado em primeira pessoa pelo filho de Joe Starret, cujo nome é Bob, o que ilumina a intenção do filme de
apresentar Shane pelos olhos de Joey. A respeito da personalidade de Shane, o livro também reforça o mistério
sobre o que teria acontecido ao personagem para que o mesmo buscasse uma nova vida. Sob a perspectiva do
menino Bob, “o passado de Shane foi cercado tão firmemente quanto um pasto”.
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o Sr. Stevens compôs neste filme, dá à coisa toda a qualidade de um fino
álbum de pinturas da fronteira36.

A última frase resume bem a impressão que Shane conserva ainda hoje: um
quadro perfeito da fronteira e de seus mitos, tão perfeito que expõe o artificialismo com que a
tese da fronteira e seus desdobramentos se estabeleceram. Crowther ainda dá ênfase ao
menino, que com seu “rosto brilhante” e carisma, faz com que sua visão idealizada dos fatos
predomine sobre o filme37.
Shane foi de fato um êxito de bilheteria, arrecadando inicialmente nove milhões
de dólares nos Estados Unidos. E ainda que não tenha sido o western de maior sucesso do ano
– o título ficara com The Charge at Feather River (Investida de bárbaros, 1953) devido ao
uso da incipiente tecnologia 3D – o filme de George Stevens foi o western mais bem sucedido
da década de 1950, amealhando em torno de 20 milhões de dólares ao final da mesma
(cf.HUGHES, 2008, p. 51). Segundo o mesmo autor, quando do lançamento do filme seguinte
de Stevens, The Greatest Story Ever Told (A maior história de todos os tempos, 1965), os
estúdios Paramount relançaram Shane com o seguinte slogan: “A maior história do Oeste
jamais filmada” o que, conservando o sentido da adaptação do título em português equivaleria
a “O maior western de todos os tempos”. Tal impressão é ratificada por muitos.
Até este momento de nosso trabalho, analisamos os seis faroestes que foram
indicados para o prêmio máximo da Academia de Los Angeles e nosso esforço tem se
direcionado no sentido de empreender uma análise fílmica que se assente no dialogismo entre
forma e conteúdo, entre a representação e o seu contexto de elaboração, entre a obra como um
enunciado em uma série de enunciados, procurando elucidar respostas, tensões, rejeições
dentre outras possíveis atitudes responsivas. Também tem sido nosso esforço problematizar a
recepção destes filmes e o modo pelo qual este processo colabora para que determinadas
opções estéticas sejam processadas no interior das obras. Para tanto, entendemos que as
questões sociais que envolvem a indústria cinematográfica também acrescentam dados
relevantes que, no limite, concorrem para que se consiga uma análise abrangente, fecunda e
que busque dar conta da complexidade que envolve o processo de elaboração de um filme.

36

Texto original: “This ultimate gun-fight, incidentally, makes a beautiful, almost classic scene as Mr. Stevens
has staged it in the dismal and dimly lit saloon, with characters slinking in the background as the antagonists,
Alan Ladd and Jack Palance, face off in frigid silence before the fatal words fly and the guns blaze. It is a scene
which, added to the many that Mr. Stevens has composed in this film, gives the whole thing the quality of a fine
album of paintings of the frontier.”
37
Disponível em: nytimes.com/movie/review. Acesso em 20 set 2014.
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No que se reporta ao conteúdo, foi nosso intento, para além de uma exposição
linear dos temas e das convenções narrativas que caracterizam o western, identificar de que
forma as camadas de significado se acumulam sob as imagens. Camadas estas que, como
apontamos, se vinculam à própria imaginação da nação estadunidense, convertendo o western
no “mais americano dos gêneros, mas nem sempre o mais aclamado” (BAREFOOT in KEMP,
2011, p. 242). Antes, porém que possamos nos voltar para uma análise teórica desses
significados e dessas perspectivas, importa analisar o primeiro western indicado para o Oscar
na década de 1960, que, em nossa exposição, converter-se-á em uma espécie de marco
simbólico do processo de rejeição das velhas convenções estabelecidas pelo western e pelo
anseio por novas representações, novas ideias e significados, que em última instância,
apontam para a crise da imagem de nação construída pelos estadunidenses a partir dos
agitados sixties – e em consequência do projeto histórico ocidental.
Cabe a The Alamo (O Álamo, 1960) levar o título de primeiro western com
indicação para a premiação da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas na década de
1960 e este fato ganha ainda mais relevo quando se considera que esta é a estreia na direção
de John Wayne – uma estreia de orçamento extremamente elevado e ideais absolutamente
controversos em seu tempo. Precisamos reiterar que os filmes da década de 1950 analisados
por nós – juntamente a tantas outras produções memoráveis ou nem tanto – principiam uma
revisão das convenções clássicas, alterando progressivamente a forma pela qual as
representações foram engendradas, permitindo questionar os significados atribuídos às
mesmas. Essa mudança que se proliferou38 de forma crescente refletia em muito as tensões
que se gestavam nesta década tão específica para aquela nação. Mesmo diretores
conservadores do mito como John Ford permitiam-se incursões em temas revisionistas,
bastando evocar o célebre Ethan Edwards de The Searchers (Rastros de ódio, 1956),
interpretado pelo próprio John Wayne com uma ambiguidade inédita. Não por acaso, o filme
é avaliado como o mais complexo dos trabalhos de Ford e, sendo em tantas outras avaliações
o melhor de todos os westerns, caracteriza-se como sua melhor realização.
Embora seja inovador em alguns aspectos (principalmente quando comparado às
abordagens usuais de Ford e Wayne) The Searchers mantém muito do tratamento tradicional
do Oeste. Mencionamos como exemplo o fato de que o cowboy que procura incansavelmente
38

Basta mencionar duas uniões extremamente criativas ao final da década entre atores e diretores, responsáveis
por westerns memoráveis, quais sejam, as colaborações entre Budd Boetticher e Randolph Scott e entre Anthony
Mann e James Stewart. Além desses, Mattos (2004, p. 65) aponta que “nunca tantos diretores de renome
incursionaram no western como na década de 50 – a idade de ouro do gênero”. Como afirmamos anteriormente,
Hollywood produziu em torno de 800 filmes de faroeste na década.
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sua sobrinha raptada por indígenas no decorrer da trama, ao final quase opta por matá-la,
manifestando seu preconceito por sua “miscigenação”, isto é, por sua assimilação de padrões
culturais indígenas. Esse traço conservador é aprofundado em nova união de Wayne e Ford
em The Horse Soldiers (Marcha de heróis) – uma homenagem à Cavalaria da União tão
admirada por Ford, como se viu em sua ação salvadora em Stagecoach – e por Wayne e
Howard Hawks em Rio Bravo (Onde começa o inferno), ambos de 1959. Como afirmamos,
este último é uma espécie de resposta ao criticismo de High Noon e uma clara manifestação
do ator e diretor em prol do “americanismo”. A grande questão a ser destacada é que essa
abordagem, em fins da década de 1950 não era mais dominante, pois grande parte do público
e da própria Academia estimulava novos tratamentos, novas linguagens e novas
representações. Ao “americanismo” de Wayne pode-se atribuir um caráter já reacionário, uma
tentativa de conservar o que aos poucos se esvai: a imagem do Oeste e, por conseguinte, a
imagem da nação. The Alamo é um emblema desse esforço ingente.
O filme já traz no título o evento central para a trama: a derrubada do forte Álamo
– uma antiga missão religiosa localizada em San Antonio, no Texas – que durante duas
semanas resistiu às investidas do então ditador do México, Generalíssimo Antonio Santa
Anna, de modo a proporcionar ocasião para a Revolução do estado em 1836 e sua posterior
independência – até sua anexação pelos Estados Unidos em 1845. A batalha – ou massacre,
dependendo do ponto de vista – serviu de propaganda para que se conseguisse a separação do
estado e após a anexação voluntária do mesmo à União converteu-se em libelo patriótico pela
“liberdade e democracia” incensadas pelos estadunidenses. Essa anexação voluntária, como
apontamos, revelava para muitos o “destino manifesto” dos Estados Unidos. Logo, recuperar
a batalha do Álamo era um modo de reafirmar a nação e seus valores basilares39.
É com essa acepção que Wayne abre seu filme. Os créditos iniciais didaticamente
situam o espectador diante da obra:

No ano do Senhor, 1836, o Texas, que conheceu muitas bandeiras, estava
sob as cores do México. Embora seus habitantes fossem constituídos de
colonos de países distantes e de todas as partes dos Estados Unidos, eles
eram todos cidadãos mexicanos. O Generalíssimo Santa Anna estava
varrendo o norte do México atrás dos mesmos, esmagando a todos que se
opunham ao seu governo tirânico. Eles agora encaravam a decisão que todos

39

Talvez seja necessário expor que, embora não se trate de um recorte temporal relativo ao processo de
ocupação da “última fronteira” após a Guerra de Secessão, o filme notadamente lida com elementos do western e
da expansão para o Oeste. Essa fluidez é necessária para enfatizar nossa abordagem para a qual as dimensões
dialógicas do estabelecimento de um gênero não cristalizam uma estrutura rígida e inflexível. Voltaremos ao
ponto adiante.
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os homens em todos os tempos devem encarar... a eterna escolha do
homem... sucumbir à opressão ou resistir a ela.

O tom didático do filme não permite ao espectador posicionar-se diante da obra.
Sua intenção é assumida explicitamente, bem como a aplicação universal da “lição” que viria
a seguir. Lutar pela liberdade – segundo a concepção liberal estadunidense, naturalmente – é
imperativo a todos os homens em todos os tempos e espaços e, sem sutilezas, o filme exporá a
justeza desses valores.
O filme mostrará a relação entre os líderes da resistência no Álamo: William
Travis – deixado na liderança pelo próprio Sam Houston –, seu desafeto e alcoólatra James
Bowie e o personagem de Wayne, David Crockett. Chama a atenção o fato de que o
comportamento de Bowie é exaltado, em detrimento da convencionalidade de Travis. Os
heróis de Wayne resolvem suas questões com bebidas e conversas espontâneas, marcadas pela
informalidade e pelo pragmatismo atribuído ao verdadeiro american. Impossível não
mencionar a frase do ator/diretor que entrou para os anais da história do cinema: “Eu nunca
confio em um homem que não bebe”.

Coronel Bowie se aproxima do Álamo, onde Travis o espera.
Antagonismo entre os mártires da Revolução do Texas

Após conhecermos as oposições nas estratégias e motivações de Travis e Bowie,
conhecemos o bando de David Crockett, vestindo camurças com abudantes franjas e chapéus
de pele de guaxinim. Curioso é o fato de que a primeira atitude do mesmo quando chegam à
cidade é encaminhar todos os homens à cantina (o saloon mexicano). A ocasião reforça o
traço característico que Wayne imprimiu a seus heróis desde Stagecoach e que agora estende
ao grupo que seu personagem lidera: uma alegria que se baseia no companheirismo, na
honestidade, na bebida, na virilidade de uma companhia feminina. Em entrevista ao jornal
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Arizona Daily Star, em 15 de abril de 1979 (apenas dois meses antes de seu falecimento) John
Wayne manifestou seu claro intento de imprimir uma característica mais “realista” a seus
heróis no início da carreira, afastando-se do puritanismo de seus contemporâneos Tom Mix ou
Gene Autry:

Eu pus na cabeça que eu ia encenar um homem de verdade com o melhor de
minha capacidade. Senti que muitos dos astros de faroeste dos anos vinte e
trinta eram muito perfeitinhos. Eles nunca bebiam ou fumavam. Eles nunca
quiseram ir para a cama com uma garota linda. Eles nunca tiveram uma
briga. Uma cadeira pesada podia ser jogada neles, e eles apenas olhavam
surpresos e não lutavam com esse espírito. Eles eram muito doces e puros
para serem lutadores sujos. Bem, eu queria ser um lutador sujo se essa era a
única maneira de revidar. Se alguém joga uma cadeira em você, diabos, você
pega uma cadeira e joga de volta. Eu estava tentando encenar um homem
que fica sujo, que transpira às vezes, que aprecia beijar uma garota de que
ele gosta, que fica com raiva, que luta limpo sempre que possível, mas vai
lutar sujo se ele tem que fazer isso. Pode-se dizer que fiz do herói do faroeste
um jagunço.40 (WAYNE apud ROBERTS; OLSON, 1995, p. 131)

O “sujo” e espontâneo Davy Crockett de John Wayne com seu bando de voluntários

Nenhuma descrição seria tão precisa quanto as palavras de John Wayne para
caracterizar seu grupo de voluntários oriundos do Tennessee. Quando William Travis chega
até o local para conhecer o grande líder do grupo, Crockett entrega a mulher com quem
dançava ao jovem Smitty que o acompanha, com a seguinte sugestão: “Está na hora de

40

Texto original: I made up my mind that I was going to play a real man to the best of my ability. I felt many of
the western stars of the twenties and thirties were too goddamn perfect. They never drank or smoked. They never
wanted to go to bed with a beautiful girl. They never had a fight. A heavy might throw a chair at them, and they
just looked surprised and didn't fight in this spirit. They were too goddamn sweet and pure to be dirty fighters.
Well, I wanted to be a dirty fighter if that was the only way to fight back. If someone throws a chair at you, hell,
you pick up a chair and belt him right back. I was trying to play a man who gets dirty, who sweats sometimes,
who enjoys kissing a gal he likes, who gets angry, who fights clean whenever possible but will fight dirty if he
has to. You could say I made the western hero a roughneck.
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crescer”. Crescer significa deitar-se com uma mulher, aprender a beber e a manusear uma
arma. Eis a síntese da masculinidade segundo John Wayne.
A cena em que Crockett e Travis conversam evidencia a discrepância entre ambos
– e naturalmente a afinidade que existirá entre o personagem de Wayne e Jim Bowie. Ante o
formalismo de Travis, Crockett será sempre espontâneo, aparentemente inconsequente, mas
sempre sensato no que se refere a sua clareza de propósitos, algo que Travis perceberá
facilmente. O personagem de Wayne demonstra lucidez e perspicácia quando sonda as reais
motivações daqueles homens que lutavam pela República do Texas: a manutenção de suas
propriedades. Diante da menção da palavra República, Crockett faz o discurso que convence
Travis da inutilidade de outra preleção perante os homens do Tennessee:

República. Gosto do som dessa palavra. Quer dizer que as pessoas podem
ser livres, falar livremente, ir e vir, comprar e vender, beber ou ficar sóbrios,
o que quer que escolham. Algumas palavras lhes dão uma sensação.
República é uma dessas palavras que me dão um nó na garganta – mesmo nó
que um homem tem quando seu filho dá o primeiro passo, ou quando seu
primeiro bebê faz a primeira barba e fala grosso como um homem. Algumas
palavras podem lhe dar a sensação que aquece o coração. República é uma
dessas palavras41.

O filme sofre com sequências que pouco acrescentam à trama, sobretudo quando
apresentam personagens femininas. Uma viúva mexicana entra e sai da história de modo
abrupto, e um antigo interesse amoroso de Crockett – aparentemente uma prostituta – surge
apenas para escrever uma falsa carta de Santa Ana ameaçando o bando de soldados.
O restante da trama desenvolve-se em torno da organização dos voluntários no
forte Álamo e do dramático cerco final. O filme procura evidenciar as tensões entre os três
líderes, mas, ao final, a unidade de propósito baseada no companheirismo e na honra
prevalece. Davy Crockett se utiliza da carta escrita pela mexicana, insinuando que a recebera
de Santa Anna e que continha a ameaça de castrar todos aqueles que resistissem. Mesmo
quando ele afirma que a carta é falsa, os homens assumem o compromisso de lutar tão
somente pela suposição de que o ditador seria capaz de um tipo de ameaça como essa. A
dimensão simbólica da castração é mais que física: é a emasculação afeminadora da
civilização. Há trechos do roteiro que endossam os axiomas doutrinadores seguindo o

41

Texto original: “Republic. I like the sound of the word. It means people can live free, talk free, go or come,
buy or sell, be drunk or sober, however they choose. Some words give you a feeling. Republic is one of those
words that makes me tight in the throat – the same tightness a man gets when his baby takes his first step or his
first baby shaves and makes his first sound as a man. Some words can give you a feeling that makes your heart
warm. Republic is one of those words.”
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propósito do reacionário Wayne. Quando Travis, por exemplo, menciona que não nutre
respeito algum por Bowie, inclusive pelo gosto deste último por armas brancas, Crockett
responde: “Eu acho que qualquer homem que carregue uma arma merece respeito”.
Há também o reforço dos esterótipos da alteridade do branco. Quando perguntado
sobre suas experiências, Crockett afirma: “Sempre combati apenas índios. Contam menos que
os ingleses”. Sobre os indígenas, Wayne afirmara em certa ocasião: “Eu não sinto que
tenhamos feito algo errado ao tomar este grande país deles ... Nosso tão chamado roubo deste
país dos índios era apenas uma questão de sobrevivência. Havia um grande número de
pessoas que precisavam de novas terras, e os índios egoisticamente tentaram mantê-las para si
mesmos”42 (LIEVEN, 2012, p. 187). Essa é apenas uma das muitas declarações racistas de
Wayne ao longo de sua polêmica carreira e a fala de seu personagem em The Alamo
inevitavelmente transparece essa questão sob o prisma do Destino Manifesto e do
agrarianismo jeffersoniano. No filme, os que possuíam direito à terra “egoisticamente mantida
pelos indígenas” mencionados no título de abertura compunham a comunidade multicultural
branca, formado até por voluntários de outras nacionalidades, como um irlandês e outro
escocês – que usa um kilt em pleno Texas!
Entre novas bebidas e manifestações de camaradagem masculina, Santa Anna
chega com a última parte de seus sete mil homens e concede salvo conduto às mulheres e
crianças para se retirarem do forte. A ocasião serve para que o papel feminino seja reforçado
segundo a visão de sociedade construída a partir do Oeste que Wayne parece endossar. Uma
das mulheres é cega e quando está partindo com sua mãe e filhos, seu marido, um homem de
idade avançada, manifesta o desejo de partir com ela, ante sua vulnerabilidade. William
Travis apoia o homem dizendo que sua família precisará mais dele do que o forte e que caso
ele parta, não será considerado um covarde – obviamente há poucos motivos capazes de
habilitar um homem a fugir de uma guerra segundo The Alamo; ser esposo de uma mulher
cega é um deles. No entanto, após Travis oferecer sua liberação, a mulher indignada discursa:

42

Texto original: I don't feel we did wrong in taking this great country away from them... Our so-called stealing
of this country for them was just a matter of survival. There were great numbers of people who needed new land,
and the Indians were selfishly trying to keep it for themselves.
Anatol Lieven menciona o trecho acima quando problematiza a ação imperialista estadunidense no Oriente
Médio. O autor identifica semelhanças entre o discurso israelense de ocupação da Palestina e o discurso
estadunidense de ocupação do Oeste: ambos se apropriaram de um deserto que não era realmente desejado pelos
seus habitantes e o fizeram florescer. “Apesar de todos os anos passados desde a conquista do Oeste, esta ainda é
uma ideia com grande ressonância para os americanos de tradição Jacksoniana, ou influenciados por ela”. Texto
original: “Despite all the years since the conquest of the West, this is still an idea with great resonance for
Americans from Jacksonian tradition, or influenced by it.” (LIEVEN, 2012, p. 187)
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Meu homem não vai embora. Ele é tão homem como qualquer um de vocês
ou talvez mais, apesar de não ser rico como você Jim ou ilustrado como você
Will. Agora Choko, volte para o seu lugar, porque é tão bom quanto
qualquer um que esteja aí, e é direito seu. E eu, embora não enxergue, sou
tão boa quanto qualquer mulher do Texas e é meu direito deixar você ir. Já
nos despedimos e nos abraçamos, mas vou repetir. Seremos tolos em não
encarar, é provável que venha a morrer nessa batalha, não sei o que dirá ao
passar pelos portões do céu, mas eu vou dizer que jamais houve uma mulher
que teve um marido melhor do que você. Agora vá43.

A fala manifesta o posicionamento que se esperaria das mulheres diante da
disposição heroica de seus maridos. Eles são os protagonistas, elas as coadjuvantes. Eles têm
o “direito” de lutar, elas o “direito” de terem maridos que lutam. Quando a mulher de Dick,
um dos comandados de Travis, recusa-se a sair do forte – ela, sua filha e um pequeno escravo
serão, de fato, os únicos sobreviventes do cerco – o soldado afirma: “É triste quando o homem
tem uma mulher que não lhe obedece”.
Há outras passagens marcadas por forte conotação ideológica. Após o primeiro
dia de batalhas, quando os homens do Álamo conseguem efetuar numerosas baixas no
exército inimigo, um dos liderados de Crockett suspira: “Nós realmente matamos muitos
homens corajosos hoje”. Outro completa: “Engraçado, eu senti orgulho deles. Mesmo
enquanto os matava eu tive orgulho deles. Deve-se falar bem de tantos homens que não
tiveram medo de morrer, quando eles pensam que a justiça está do seu lado. Deve-se falar
bem.” A dimensão do sacrifício e do combate é idealizada e não se pode minimizar o impacto
dessas representações – tanto a do soldado na guerra quanto a da mulher que permite que ele
vá – sobre uma juventude que crescia assistindo ao envolvimento dos Estados Unidos na
Coreia e no Vietnã.
As últimas cenas são compostas por uma longa batalha na qual todos os
personagens principais e secundários, um a um, sucumbem. O filme se encerra com a mulher
sobrevivente do soldado que se recusara a partir e as crianças saindo do que restou do forte,
supervisionadas pelo Generalíssimo Santa Anna. A mulher e as crianças partem dali ao som
da “Balada do Álamo” que heroicamente canta a respeito dos treze dias de glória do forte
Álamo.
A recepção ao filme foi ambígua. Embora tenha tido uma bilheteria razoável
(7.910.000 dólares), a mesma não conseguiu recuperar o investimento de 12 milhões de

43

Salientamos que a transcrição refere-se à dublagem do filme, uma vez que foi essa nossa única forma de
acesso ao mesmo. As outras passagens mencionadas puderam ser localizadas no idioma original na rede mundial
de computadores.
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dólares, obrigando John Wayne a vender sua produtora e buscar estratégias publicitárias que
pudessem alavancar a assistência à obra. Mais que a audiência, a crítica foi impiedosa.
A título de exemplo, o texto da Variety inicia informando o elevado orçamento do
filme e seu apelo de massa considerável, ainda que John Wayne tenha “carregado na narração
do conto com sermões felizes sobre as virtudes americanas e platitudes patrióticas sob o fogo
de vida-ou-morte que cheira a teatralidade do passado em vez do realismo de batalha dos
dramas modernos”. O anacronismo da obra que apontamos no início de nossa análise parece
ter sido reconhecido pelos críticos. A crítica considera ainda que há pouca profundidade
emocional no trio de heróis, quase como se os realizadores da obra confiassem no senso
comum a respeito da memória dos acontecimentos que se deram no Álamo. O único elogio
real é conferido ao clímax e à cena de batalha; contudo, argutamente o mérito é dado “em
grande parte” a Cliff Lyons, diretor de segunda unidade do filme. Não há como não enxergar
nessa menção o propósito de diminuir a obra que John Wayne idealizara. A crítica é mordaz
nesse sentido: como ator sob sua própria tutela, o astro é ainda pior, uma vez que com apenas
uma expressão em seu rosto, “ele às vezes parece estar atuando como um homem com 12
milhões de dólares na cabeça”. As atuações mais vívidas ficam por conta dos outros dois
atores que representam os heróis, bem como a coadjuvantes específicos44.
O texto do NY Times escrito pelo mesmo Bosley Crowther que assinava as
resenhas desde The Ox-Bow Incident é implacável não apenas com a obra, mas também com o
próprio Wayne: “Como se jamais tivesse existido um filme como Davy Crockett, King of the
Wild Frontier ou um nome semelhante ao de Fess Parker45, que educou toda uma geração de
jovens com o chapéu de guaxinim cinco anos atrás, John Wayne se atreveu a fazer um filme
intitulado The Alamo, em que ele, não o Sr. Parker, é o rei da fronteira selvagem.” Wayne é
criticado em sua presunção e sua associação com as produções infantis da Disney permitem
vislumbrar o desprezo pelos esforços dramáticos do diretor, bem como evidenciam o caráter
anacronicamente pedagógico do seu western.
O crítico se pergunta sobre como a geração de jovens que cresceu com a visão
infantil de Davy Crockett dos últimos cinco anos lidaria com aquela versão sarcástica que
John Wayne elaborara do personagem histórico, representando o mesmo “homem que gosta
do ar livre, alto, simples, vestido de couro que enfrentou adversidades de Stagecoach a The

44

disponível em: http://www.variety.com/. Acesso em 25 set 2014
O filme mencionado tem o título português de Davy Crockett, o rei da fronteira e data de 1955 estrelado por
Fess Parker, um famoso ator de seriados produzidos pelos estúdios Disney em que representava os heróis da
fronteira, entre eles Daniel Boone e Davy Crocket.
45
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Horse Soldiers”46. Essa redundância mais que dialógica reforça o desgaste da imagem
tradicional do Oeste a que Wayne aludia. Propondo uma sequência linear que evidentemente
não faz jus à complexidade do western, é como se após a cristalização dos clichês na década
de 1930, seu amadurecimento artístico na década de 1940 e sua autoconsciência mitológica na
década de 1950, o gênero inerentemente caminhasse para a autocrítica e para o revisionismo.
E reforçando a intenção de Wayne em não permitir que isso acontecesse, o crítico afirma que
The Alamo em toda sua grandeza – ironicamente referindo-se também à duração do filme – é
uma “fortaleza sitiada do western”.
Crowther chama atenção para a sobrecarga dramática à qual o espectador é
submetido, dando exemplos da artificialidade de The Alamo. Mesmo que o texto reconheça a
grandiosidade da cena com as multidões e ainda da batalha, o estilo é sempre irônico. Os
exércitos de Santa Anna desfilam como “atletas na abertura dos Jogos Olímpicos”. As cenas
de batalha são “antiquadas”, “fora de moda” e sufocam o espectador com suas “nuvens de
fumaça e poeira”. Em acréscimo, “esta horrenda representação da última batalha do Álamo
vem após duas horas em que passamos por alguns dos clichês mais pegajosos do Western.
Algo a ver com a liberdade”.
O crítico encerra apontando que a maior insatisfação do autor era justamente a
descaracterização do personagem de David Crockett, ou seja, o fato de que ele não mantivera
a idealização do herói da fronteira47. Tal como fizera em relação a High Noon e Shane, essa
posição ambivalente de Crowther transparece que para ele – e talvez para tantos outros
contemporâneos seus que cresceram assistindo aos westerns clássicos – a qualidade da obra
não parecia estar na aceitação ou rejeição dos clichês, mas sim na forma como a mesma os
orquestrava. Isso posto, depreende-se que o filme seria ruim para este crítico porque lidava de
forma “antiquada” com o mito do Oeste e não por apresentar uma imagem “antiquada” do
Oeste. A essa altura do século XX, a história não importava, importava a lenda.
É por isso que mesmo os realizadores mais conservadores assumem essa
necessidade de revisar as convenções do gênero sob a perspectiva do mito. O exemplo mais
pungente é o de The Man Who Shot Liberty Valance (O homem que matou o facínora, 1962),
realização primorosa de John Ford, com o mesmo John Wayne. No filme, o ator interpreta um
velho xerife de uma cidade que protege um advogado. Este tenta mudar a realidade da
cidadezinha do Oeste com a lei, enquanto o cowboy de Wayne sabe que ali ainda prevalece a
habilidade dos atiradores. Desafiado por Liberty Valance, o criminoso local, o advogado se vê
46
47

O crítico faz referência à obra que catapultara Wayne ao estrelato e à última na qual atuara no ano anterior.
Disponível em: http://www.nytimes.com/movie/review. Acesso em 25 set 2014.
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diante de um duelo. Contudo, no exato instante em que os homens atiram, o xerife de Wayne
mata o bandido, poupando o advogado e permitindo-lhe receber as honras pelo feito. Em
outras palavras, é como se o homem do Oeste, the frontier man, compreendesse que seu
tempo está passando e que ele será inevitavelmente substituído pela ordem social “civilizada”.
Diante da revelação da verdade, anos após o ocorrido, os jornalistas locais preferem não
publicá-la. O personagem de Wayne morrera sem fama ou honras, enquanto o advogado se
tornara um político renomado; logo, as pessoas não gostariam de ter a história “lendária” do
duelo alterada pela “realidade” em favor de um homem desconhecido. São estes mesmos
jornalistas que proferem a famosa frase: “Este é o Oeste senhor. Quando a lenda se torna fato,
publique-se a lenda”. Contudo, poucos observam que neste caso a lenda não está a serviço da
idealização do Oeste, mas de sua desconstrução, pois legitima a substituição da selvageria
pela civilização. Kim Newman sugere que a obra aparece “como se [John Ford] estivesse se
justificando das belas evasivas e mentiras descaradas de seus faroestes mais antigos”
(NEWMAN in SCHNEIDER, 2008, p. 404). Acrescenta ainda: “Filmado em preto-e-branco
dentro de um estúdio, o que foge ao lirismo dos épicos de Ford feitos no parque do Monument
Valley, a película revisita o tema ‘limpar a cidade dos bandidos’ presente em Paixão dos
fortes (1946), desta vez com uma visão cínica de todo o processo de levar a civilização para
os recantos mais ermos do deserto” (NEWMAN in SCHNEIDER, 2008, p. 404).
Deste modo, a década de 1960 consolidará o Novo Western e suas distintas
representações que, como se defenderá no próximo capítulo, acompanhavam as profundas
transformações pelas quais a sociedade estadunidense passava. Antes que avancemos, no
entanto, devemos ainda conhecer a interpretação estruturalista do gênero do faroeste, o que se
dará de modo mais apropriado após as análises aqui empreendidas dos sete filmes indicados
para o Oscar entre 1928 e 1960.

2.2 – Uma análise estruturalista do western

Robert Stam (2011) avalia que o movimento denominado estruturalismo está
vinculado a uma série de eventos do Século XX que minaram a confiança na modernidade
europeia, o que para nós explica também as mudanças do western. A própria “virada
linguística” perpetrada por esta abordagem teórica, como a efetuada por Lévi-Strauss na
antropologia, visaria afastar-se das perspectivas biologizantes que se ligavam às ideologias
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antissemistas e colonialistas, encaminhando as ciências para o estudo da linguagem e para a
forma como a mesma estrutura o mundo e seus processos de significação.
Como afirmamos na introdução deste trabalho, a partir da matriz teórica
estruturalista não importaria pensar apenas a origem e a evolução da linguagem, mas
principalmente identificar a organização das estruturas e dos sistemas linguísticos. O
paradigma utilizado para aplicar o estruturalismo ao cinema é o de Ferdinand de Saussurre, o
mesmo que será retomado por Will Wright na análise do western.

Mais um método que uma doutrina, o estruturalismo interessava-se pelas
relações imanentes constitutivas da linguagem e dos sistemas discursivos
[...] Mais que um inventário estático de nomes designando coisas, pessoas e
acontecimentos previamente oferecidos à compreensão humana, para
Saussure, a linguagem nada mais é que uma série de diferenças fonéticas
combinadas a uma série de diferenças conceituais. Os conceitos, portanto,
são puramente diferenciais, definidos não por seu conteúdo positivo, mas por
sua relação diacrítica com outros termos do sistema: “Sua característica mais
precisa é a de ser o que os outros não são”. (STAM, 2011, p. 215)

Esta oposição binária entre “ser e não ser” de algum modo pode ser aproximada
das oposições que estabelecemos nas análises em relação aos elementos míticos da fronteira,
partindo-se da oposição básica entre civilização e selvageria; o que não é selvagem, é
civilizado. Antes, porém que antecipemos a análise estruturalista do faroeste cabe evidenciar
que o responsável por aplicar a metodologia estruturalista às ciências humanas foi LéviStrauss e sua nova antropologia. Segundo Stam, o cientista francês “estendeu a ideia do
binarismo como princípio organizador dos sistemas fonéticos à cultura humana em geral”.
Deste modo, para além de qualquer individualidade ou de um sujeito falante consciente, o
estruturalismo busca por constantes, por repetições que fogem do domínio de quem fala, seja
qual for a linguagem (STAM, 2011, p. 126).
Aplicado ao cinema, os filmes deixaram de ser assumidos como realizações
artístico-culturais individuais, o que também pôs em xeque a possibilidade de estabelecer
hierarquizações entre as obras, uma vez que todas eram encaradas como arte, pois
estruturalmente é isso o cinema. Na análise fílmica, a busca por constantes elucidará as
convenções, os clichês e os elementos que compõem a rede subjacente da linguagem
cinematográfica de cada gênero.
Na introdução já apontamos como Christian Metz foi o grande responsável por
instaurar o paradigma metodológico estruturalista no cinema. Retomando a citação que ali
apresentamos, assinalamos que o autor “concluiu que o objetivo do cine semiologia deveria
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ser o de extrair, da heterogeneidade de sentidos do cinema, seus procedimentos básicos de
significação, suas regras combinatórias” (STAM, 2011, p. 129). Tal questão conduz à
organização sintagmática e paradigmática da teoria estruturalista saussurriana.
Para Saussurre, todo enunciado só pode ser efetivado a partir da relação entre
sintagma e paradigma. Os paradigmas seriam os elementos verticais, isto é, aqueles que
podem ser alterados por termos semelhantes que equivalem em tipo e função uns em relação
aos outros. Na composição de uma palavra, os paradigmas equivaleriam aos radicais, prefixos
e sufixos, por exemplo. Esse processo horizontal de combinação dos elementos fonéticos para
a formação de palavras é a organização do sintagma. Em frases, a estrutura paradigmática se
estabelece a partir dos posicionamentos sintáticos, como sujeitos, objetos e verbos. A
sintagmática é a associação entre os paradigmas e ocorre no plano horizontal. É a justaposição
dos paradigmas que permite a ordem sintagmática, possibilitando a construção de palavras ou
enunciados de forma a promover a efetivação de sentido. Um exemplo concreto está na
diferença que se obtém quando se inverte, em alguns casos, adjetivo e substantivo, como em
“pobre criança”, que guarda significação distinta de “criança pobre”. “Pobre” e “criança” são
paradigmas – podendo ser substituídos por outros adjetivos ou substantivos, como pobre
menino, pobre homem ou triste criança, linda criança – arranjados em uma ordem
sintagmática conforme a intenção do falante. Essa possibilidade de organização horizontal é
praticamente infinita:

Enquanto um sintagma suscita em seguida a idéia de uma ordem de sucessão
e de um número determinado de elementos, os termos de uma família
associativa não se apresentam nem em número definido nem numa ordem
determinada. Se associarmos desej-oso, calor-oso, medr-oso, etc., ser-nos-á
impossível dizer antecipadamente qual será o número de palavras sugeridas
pela memória ou a ordem que aparecerão. Um termo dado é como o centro
de uma constelação, o ponto para onde convergem outros termos
coordenados cuja soma é indefinida. (SAUSSURE, 2002, p. 146)

O cinema teria então uma natureza comum à linguagem, pois ao movimentar-se
de uma imagem a outra estabelece uma relação sintagmática; sendo assim, o cinema convertese em linguagem. Deste modo, existiriam imagens semelhantes entre um filme e outro – como
procuramos evidenciar em algumas recorrências durante nossas análises – que se
constituiriam em paradigmas, ordenados de forma semelhante em relações espaciais e
temporais segundo sintagmas intencionais, que serão utilizados pelas análises estruturalistas
do faroeste.
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Christian Metz buscou ainda construir uma Grande Sintagmática, que não temos
condições de abordar neste espaço. Por ora, é preciso apenas ressalvar que seu trabalho
apresenta as mesmas limitações para a significação do cinema que a teoria de Saussurre
oferece para a significação da linguagem: ao deter-se na estrutura, perde de vista a dimensão
histórica necessária para a compreensão plena do enunciado – dimensão esta que buscamos
em Bakhtin. Basta que se retome o exemplo anterior. Se a expressão “pobre criança” parece
diferente de “criança pobre”, essa significação pode ser ainda variável conforme o contexto de
enunciação. Se a frase “pobre criança” é dita por alguém que se compadece de um órfão
sobrevivente de uma tragédia, o sentido é um. Caso seja proferida por um adulto visando
ironizar a atitude de um companheiro que manifesta um comportamento infantil, o sentido é
outro. Este é o ponto central de nossa crítica a uma abordagem meramente estruturalista do
western que faremos adiante: o sentido não está preso à estrutura como querem muitos
analistas. O significado do filme não é estável, variando conforme a circunstância da
enunciação e recepção e conforme quem enuncia e quem recebe.
Intentando perceber de modo mais claro como a teoria estruturalista aproximou-se
da análise do faroeste, cabe ressaltar que em sua segunda obra mais influente sobre o tema,
publicada em 1961, Metz restringiu a aplicação de sua Grande Sintagmática a filmes mais
reconhecidamente esquemáticos: os filmes de gênero. “Em Linguagem e cinema, Metz
redefiniu a Grande Sintagmática como um mero subcódigo da montagem em um corpus
historicamente delimitado de filmes, ou seja, a tradição narrativa mainstream da consolidação
do cinema sonoro nos anos 30 à crise estética do studio system e ao surgimento das diversas
Nouvelles Vagues nos anos 60” (STAM, 2011, p. 138). É impossível não relacionar ao
percurso do faroeste que tentamos explanar aqui essa passagem da consolidação dos gêneros
cinematográficos à crise. Do western sonoro no fim da década de 1920 (In Old Arizona),
passa-se à cristalização das convenções estéticas no gênero ao longo da década de 1930
(Stagecoach) com auge formal e artístico nas décadas de 1940 e 1950 (Shane) com
subsequente transformação na década de 1960 a partir do Novo Western e da crise do sistema
de estúdios – que analisaremos no próximo capítulo.
Ao enfatizar as vantagens da aplicação da Grande Sintagmática ao cinema de
gênero entre as décadas de 1930 e 1960, Metz estimulou uma série de trabalhos que visaram
esquadrinhar as recorrências sintagmáticas e paradigmáticas nos mais variados gêneros,
inclusive o western. Estabelecer as possibilidades de aplicação do método estruturalista para a
análise de gênero, planteia, por sua vez, a discussão sobre os limites da concepção de autoria
no cinema. À medida que o studio system entrava em crise, a partir das mudanças da década
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de 1950 no interior da indústria, a figura do produtor era substituída, segundo a visão de
muitos, pela do diretor, que crescentemente se posicionava como “autor” da obra, ecoando
uma discussão de base existencialista iniciada na Europa sobre o “autorismo”. A partir deste
debate, disseminou-se a expressão camera stylo, ou seja, “câmera-caneta”, ocupando o diretor
uma função análoga à do pintor ou romancista. “O diretor era não mais um mero serviçal de
um texto preexistente (romance, peça), mas um artista criativo de pleno direito” (STAM,
2011, p. 103). Com isso, cada vez mais será estimulada a impressão de um estilo pessoal à
função dos diretores. A questão do estilo, como discutimos anteriormente, reverbera na
discussão do gênero. Ainda que limitados pelo gênero cinematográfico e por suas convenções,
os diretores “autores” deverão cada vez mais buscar a originalidade de sua existência
particular, rejeitando a essência do gênero com o qual trabalha, incentivando, com isso,
alterações. “Em termos sartrianos, o autor cinematográfico luta por ‘autenticidade’ perante o
‘olhar’ castrador do studio system’” (STAM, 2011, p. 104).
Essa discussão predominantemente francesa não tardou em impactar a produção
cinematográfica estadunidense. Robert Stam menciona o artigo precursor de Andrew Sarris
que, em 1962, apropriou-se da teoria do autor para afirmar o caráter artístico que o cinema
industrial estadunidense sempre tivera, a despeito de ser considerado mero entretenimento por
parte da intelectualidade francesa. Após o embate entre este crítico e a influente Pauline Kael,
a partir de 1963, Robert Stam afirma que o autorismo passou a ser criticado por
instrumentalizar uma hierarquização artificial entre diretores a partir de critérios bastante
subjetivos, ou também por desconsiderar o caráter coletivo da construção fílmica. A
importância desses embates em torno do autorismo acabou estimulando o resgate de filmes e
gêneros até então inferiorizados em razão do preconceito de uma pretensão artística erudita e
isso incidiu de forma direta sobre o faroeste.
O estruturalismo atingiu a teoria do cinema no momento em que esta se
encontrava no auge do debate sobre o autorismo. Como vimos, tanto o artigo de Sarris sobre o
autorismo na indústria estadunidense como a obra de Christian Metz, que propunha a
aplicação da Grande Sintagmática ao cinema de gênero, típico do studio system, foram
publicados no ano de 1962. Com isso: “a semiótica de orientação linguística teve o efeito de
retirar o autorismo do centro das preocupações, já que a filmolinguística exibia pouco
interesse no cinema como expressão do desejo criativo de autores individuais” (STAM, 2011,
p. 144). Assim, caracteriza-se uma tensão. Se por um lado o autorismo defende a visão
romântica do cinema como manifestação do gênio do artista individual, por outro, o
estruturalismo busca as constantes em meio à diversidade, rejeitando as hierarquizações
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estéticas baseadas na individualidade dos criadores e se dedicando a entrever a forma como os
filmes produzem sentido. Dessa aparente oposição, surge um híbrido transitório que Stam
chama de “estruturalismo-autoral” (auteur-structuralism): “desautorizando o culto à
personalidade inevitável tanto no modelo dos Cahiers como no de Sarris, o estruturalismo
autoral via o autor individual como o orquestrador de códigos transindividuais (mitos,
iconografias, lugares)” (STAM, 2011, p. 144). Stam considera o estruturalismo-autoral como
um lap-dissolve48 histórico, isto é, um momento de transição entre o estruturalismo e o pósestruturalismo, ambos responsáveis por reavaliarem o papel do autor na produção do filme. A
questão é importante pois é no interior desse lap-dissolve que muitas abordagens
estruturalistas do faroeste se processam.
Robert Stam menciona Signs and meaning in the cinema de Peter Wollen e
Horizons west de Jim Kitses, ambos de 1969. Seria imprudente não ressaltar a coincidência
das obras com o momento histórico do nascimento do Novo Western. Em outras palavras,
endossamos a perspectiva de que essa discussão transitória promovida pelo estruturalismo
sobre os gêneros fílmicos colaborou para muitas das mudanças percebidas no faroeste. Para
Peter Wollen, por exemplo: “a aparente diversidade da obra de John Ford [...] encobria
padrões e constrastes estruturais fundamentais baseados nos binários cultura/natureza:
jardim/deserto; colono/nômade; civilizado/selvagem; casado/solteiro” (STAM, 2011, p. 145).
Com isso, o estruturalismo autoral também renovará o interesse pela análise genérica, com
diversos trabalhos de analistas fílmicos:
Em “The idea of genre in American cinema”, Buscombe reclamou maior
atenção aos elementos iconográficos dos filmes. As convenções visuais, para
Buscombe, fornecem uma moldura ou cenário em cujo interior pode ser
contada a história. A “forma exterior” de um gênero consiste em elementos
visuais – no faroeste, chapéus de abas largas, as armas, as carroças, os
corpetes das prostitutas etc. – ao passo que a “forma interior” são os meios
por intermédio dos quais esses elementos visuais são empregados. O diretor
utiliza os recursos oferecidos pela iconografia recombinando-os em formas
que conciliam familiaridade e a inovação. (STAM, 2011, p. 147, grifo meu)

Essa possibilidade inovadora mesmo no interior do cinema de gênero é que parece
ser potencializada a partir da discussão do estruturalismo-autoral que marca a teoria do
cinema nas décadas de 1960 e 1970, estimulando as novas manifestações cinematográficas em
todo o globo. A vantagem dessa discussão está em sua oposição à abordagem frankfurtiana

48

Lap-dissolve é a técnica de edição que funde o fim de uma cena com o início de outra, na medida em que a
primera desaparece (fade out) sendo substituída pela segunda (fade in).
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que encara o gênero no cinema apenas como reflexo da produção em série massificada, sendo
por isso detentor de baixa qualidade artística e intelectual. Contrariando esse pensamento: “Os
cineastas começaram a perceber o gênero como a cristalização de um encontro negociado
entre cineasta e audiência, uma forma de conciliação entre a estabilidade de uma indústria e o
entusiasmo de uma arte popular em evolução” (STAM, 2011, p. 148). Procuramos evidenciar
justamente em nossa análise dos filmes a partir da teoria bakhtiniana o quanto essa dinâmica
dialógica entre produção, recepção e indústria foi importante para a sedimentação dos traços
característicos do faroeste, antecipando muitos desses pontos em nossa discussão inicial sobre
o gênero no início deste capítulo.
De todos os trabalhos que partem de uma perspectiva do autorismo-estrutural para
pensar o western, destaca-se Will Wright em Sixguns & Society: a structural study of the
western, de 1975. O que propomos neste momento é uma análise mais detida de sua tese para
que, a partir da mesma, possamos estabelecer novos aportes e interpretações acerca do
significado que as estruturas possuem para o cinema. Cabe retomar que, se nos guiamos
segundo os conceitos de Mikhail Bakhtin e de que forma sua translinguística não rejeita a
linguística estruturalista, também nós não rejeitamos a estrutura do mito do western; apenas
buscamos interpretá-la a partir de suas enunciações concretas.
O pressuposto em torno do qual Wright alicerça seu trabalho é o de que o western
é um mito. É esta consideração que lhe permitirá utilizar-se do estruturalismo, partindo das
análises que Lévi-Strauss empreendera dos mitos em sociedades “primitivas”. Seu problema é
explicar qual a razão da extrema popularidade que o mito do western desfrutara pelo menos
até a década de 1970, quando sua obra foi escrita. Segundo o autor, embora o mito do western
aparentemente se caracterize por sua simplicidade, a explicação para sua recepção positiva e
generalizada não pode ser tão simples:

O Western, como qualquer mito, permanece entre a consciência individual
humana e a sociedade. Se um mito é popular, ele deve de algum modo
possuir algum apelo ou consolidar os indivíduos que o veem através da
comunicação de um significado simbólico a eles. Este significado deve, por
sua vez, refletir as instituições sociais particulares e as atitudes que criaram e
continuam a alimentar o mito. Assim, um mito deve contar a seus
espectadores sobre si mesmos e sobre sua sociedade49. (WRIGHT, 1997, p.2)

49

Texto original: “The Western, like any mith, stands between individual human consciousness and society. If a
myth is popular, it must somehow appeal to or reinforce the individuals who view it by communicating a
symbolic meaning to them. This meaning, must, in turn, reflect the particular social institutions and attitudes that
have created and continue to nourish the myth. Thus, a myth must tell it viewers about themselves and their
society.
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O autor reforça então nossa abordagem que procura problematizar a forma como
as representações indicam mudanças sociais, sendo assim construções concretas e não apenas
imaginações abstratas. Representações encaminham ações e ações alteram representações.
Essa mútua influência é central.
Prosseguindo em seus argumentos, Wright efetua o mesmo esforço que fizemos:
identifica os elementos cênicos que tornam um faroeste reconhecível, aponta os precursores
do gênero e informa sobre como o período de ocupação da última fronteira, embora tenha sido
muito menor que toda a construção da nação até aquele momento, foi muito mais fértil em
termos de elementos míticos capazes de alavancá-lo ao posto de instante criador da nação
estadunidense – e ainda que não mencione, há ecos da frontier thesis nessa afirmação. A
última fronteira, segundo ele, permitiu a convivência de muitas formas de vida aventureira
diferentemente de outras “fronteiras”, em que a dilatação temporal impossibilitou essa
simultaneidade.
De acordo com Wright, exatamente em função do apelo que possuía junto às
massas, a explicação dessa popularidade foi pouco problematizada por análises efetivamente
acadêmicas, que consideravam tal popularidade um demérito. O esforço do autor por
empreendê-la, como bem apontou Stam (2011), configurava-se deste modo, como uma
recuperação da importância da análise dos gêneros, evitando uma abordagem hierarquizante
que menosprezava o cinema de gênero. Sendo assim, as poucas explicações sérias tendiam a
se encaminhar invariavelmente para duas categorias: uma que enxergava o western como um
gênero que busca oferecer satisfação às necessidades sociais e outra que o enxergava como
satisfação de necessidades psicológicas.
No primeiro grupo situar-se-ia a análise do francês André Bazin, que aponta no
western a satisfação do princípio entre lei e moralidade. Para outros, o western representa o
conflito entre a ética do trabalho e a ética do ócio ou mesmo uma legitimação da violência em
um contexto de controle puritano sobre os sentimentos. O autor cita inclusive Jim Katses e a
afirmação de que o faroeste baseava-se na oposição binária entre civilização X wilderness,
ideia com a qual o próprio autor concordará e ampliará. No entanto, consoante Wright, estas
interpretações guardam uma orientação teórica implícita e comum: “Todas assumem que um
conflito cultural emocionalmente percebido é expresso e desse modo deslocado ou resolvido
em indivíduos”50 (p. 7).

50

Segundo o autor, as limitações desse pressuposto residiriam

Texto original: “All assume that an emotionally felt cultural conflict is expressed and thereby displaced or
resolved in individuals”. Nesta seção, todas as citações que contiverem apenas as páginas referir-se-ão à obra de
Wright.
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principalmente na incapacidade de explicar efetivamente a popularidade, porque tais
interpretações do mito não estariam de fato ligadas às preocupações e ações cotidianas de seus
espectadores, impedindo que se consiga avaliar o quanto essas ações poderiam ser motivadas
pela assimilação desse mito.
No outro grupo, as abordagens psicologizantes percebem o western como um mito
que satisfaz as necessidades internas de ajuste e harmonia do indivíduo, ou mesmo que o
gênero reflita um “padrão arquetípico”, como o da passagem da infância para a vida adulta,
período marcado por medos e hesitações. Há autores que inclusive assumem o faroeste como
um símbolo do conflito central do Complexo de Édipo. Segundo Wright, o grande
inconveniente dessas análises é que elas se convertem em universalizações desistoricizantes,
que não dão conta das especificidades sócio-culturais do mito em si. Em razão disso: “ambas
as abordagens social e psicológica do mito compartilham uma hipótese que limita seu poder
analítico assim como sua habilidade em compreender o Western experimentado em sua
totalidade” 51 (p. 8).
Para que se compreenda propriamente o significado do mito, Wright propõe uma
explicação metodológica que passe pela antropologia, sobretudo a partir de uma perspectiva
estruturalista. A defesa dessa abordagem se direciona ao fato de que o mito, para ser
compreendido ou experimentado, precisa ser comunicado, trazendo relevo sobre a questão da
forma inconsciente com que a linguagem se estrutura e de que forma essa linguagem pode
simbolicamente ser apreendida e cognitivamente compreendida:

As preocupações de uma explicação cognitiva começam com a análise da
estrutura da linguagem e, de modo mais abrangente, da estrutura da
comunicação simbólica. Quando esta teoria é oficialmente instituída, é
possível, então, voltar a um contexto social específico em que a teoria pode
ser aplicada a experiências e expressões reais. A ênfase nos requisitos
estruturais da consciência humana permite uma análise da ação humana que
se concentra em um mecanismo psicológico complexo e formal de
comunicação, bem como em um complexo de símbolos motivadores
socialmente estabelecidos e responsivos. (p. 11)52

51

Texto original: “Both the social and the psychological approaches to myth share a common assumption that
limits their analytic power as weel as their ability to grasp the Western as an experienced whole”
52
Texto original: “The concerns of a cognitive explanation begin with the analysis of the structure of language
and, more generally, the structure of symbolic communication. When this formal theory has been established, it
is then possible to return to a specific social context when the theory can be applied to real experiences and
expressions. The emphasis on the structural requirements of human consciousness permits an analysis of human
action that focuses on a complex and formal psychological mechanism of communication as well as on a socially
established and responsive complex of motivating symbols”.
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Torna-se imperativo, com isso, tanto a análise das estruturas abstratas de
comunicação simbólica quanto das contingências históricas às quais esse conteúdo simbólico
se aplica, definindo experiências. Sendo assim, ainda que se assuma a universalidade da
estrutura do mito, o seu conteúdo simbólico só poderia ser apreendido mediante a
historicização de sua produção e comunicação. Logo, “através de suas histórias e
personagens, e de seu significado inconsciente e estrutural, os mitos organizam e moldam a
experiência” 53 (p. 12).
Após essa defesa do paradigma estuturalista de análise, o autor justifica a escolha
do cinema como objeto de pesquisa. Segundo Wright, conquanto romances de faroeste fossem
populares, foi o cinema o meio responsável por converter o mito em parte da linguagem pela
qual os Estados Unidos se compreendem. Em certa medida, a justificativa do autor também se
faz a nossa própria. Também em relação ao critério de seleção das fontes, Will Wright indica
a importância da recepção, isto é, da aceitação e popularidade que a obra assume. Se o filme é
bem-sucedido em público e crítica, isso indicaria que o mesmo corresponde mais exatamente
às expectativas da audiência e aos significados que ela demanda do mito. É este o ponto em
que a dimensão de uma vontade individual sobre o filme – seja do diretor, do produtor ou dos
estúdios como um todo – é dirimida. Wright dá exemplos de filmes que mesmo contando com
elenco estelar e amplo orçamento, transformaram-se em desastres de bilheteria e, neste
momento, sua análise pontua uma questão central. Segundo o autor, os dois exemplos de
fiascos por ele citados (The Big Country, 1958 e Crooked Man, 1968) falharam justamente
porque não se adequaram à estrutura do mito demandada pela audiência, indicando que o
êxito do filme de faroeste estaria ligado à presença do simbolismo social compartilhado pelo
público. Esta afirmação coaduna-se à nossa hipótese e problema, que procurou estabelecer as
convenções do gênero a partir de uma relação dialógica com o público.
Listando os filmes de maior bilheteria desde 1935 a 1975, Wright afirma existir
um claro padrão de mudança na estrutura do western. O esforço do autor será, então, o de
questionar o quanto essas mudanças na estrutura correspondem a mudanças nas estruturas das
instituições dominantes. Já antecipamos que, embora concordemos com a existência de uma
estrutura e em parte ratifiquemos a interpretação que será proposta pelo autor, reavaliamos o
significado simbólico por ele atribuído, justamente por supor que o mesmo é inerente à
estrutura à qual se liga. Nossa proposta consiste em identificar situações de ruptura no interior
da estrutura e condicionar a atribuição do significado à “enunciação” do filme, rejeitando uma
53

Texto original: “Through their stories and characters, and they unconscious, structural significance, myths
organize and model experience”.
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interpretação generalizadora e homogênea para valorizar o fragmento, sonegado no discurso
totalizante da modernidade.
Deste modo, em um primeiro momento o autor se volta para a estrutura do mito.
Segundo Wright, uma sociedade comunica a seus membros as atitudes sociais esperadas e
seus conceitos sociais. Para analisar este processo de comunicação, reconhece seu débito para
com o método proposto por Lévi-Strauss em sua análise dos mitos primitivos. Seu
afastamento em relação ao antropólogo francês estará na ênfase. Wright preocupar-se-á
menos com a estrutura que com a norma e a comunicação da mesma:

Eu quero defender que um mito ordena as experiências cotidianas de seus
ouvintes (ou espectadores) e comunica essa ordem mediante uma estrutura
formal que é compreendida como linguagem [...] Lévi-Strauss quer descobrir
o significado de um mito a fim de exibir sua estrutura mental, enquanto eu
quero exibir a estrutura do mito a fim de descobrir seu significado social. 54
(p. 17)

O autor recorre ainda a Keneth Burke para pensar de que forma a linguagem
interpreta o mundo, classificando-o e ordenando-o. É por essa razão que ela conduz ações e
experiências individuais a partir da coletividade, pois tais separações e ordenações simbólicas
devem ser socialmente internalizadas, processo para o qual a comunicação do mito – oral ou
visual – colabora. Em face disso, Wright não assume a ênfase de Lévi-Strauss nos aspectos
psicológicos, convergindo seu interesse central para o modo pelo qual os mitos de uma
sociedade particular se relacionam com as ações e instituições sociais da mesma.
Apropriando-se da leitura saussurriana que Lévi-Strauss faz da mente humana,
Wright parte da pressuposição de que o mito se estrutura em torno das oposições binárias, isto
é, a identidade (o ser) se faz a partir da diferença (o não ser). Logo, um mito que permeia a
ideia de um homem e uma onça estaria caracterizando a oposição entre cultura e natureza. O
animal não é homem. Contudo, se em uma lenda pudessem ser opostas a onça a uma ave ou a
um peixe, o significado do mito possivelmente estaria relacionado às suas diferenças de
habitats, mas esse significado só poderá ser verificado a partir da sociedade que produz e
comunica o mito: “esta análise binária assume que o significado de um personagem em um
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Texto original: “I want to establish that a myth orders the everyday experiences of its hearers (or viewers) and
communicates this order through a formal structure that is understood like language […] Lévis-Strauss wants to
discover the meaning of a myth in order to exhibit its mental structure, while I want to exhibit the structure of a
myth in order to discover its social meaning”.
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mito é determinado por uma oposição motivada por experiências particulares da sociedade
que produz o mito”55 (p. 21).
Para Wright – e também para nós – a estrutura opositiva não é casualmente
aplicada ao western: ela é inerente ao mesmo, condição dada pela própra leitura binária da
situação de fronteira sobre o qual o western se estabelece. Constatada essa estrutura binária a
questão que se coloca é: de onde vem essa estrutura opositiva? Segundo Wright, Lévi-Strauss
responde à questão apontando para a estrutura opositiva da mente que organiza a própria
linguagem. Segundo Wright, a explicação de Saussurre é menos metafísica, voltando-se para
a dimensão diacrítica dos símbolos: o ser se define pelo não ser. Assim, o símbolo seria
derivado da diferença, minimizando as similitudes quando se procede a sua interpretação.
Esse processo é ainda mais complexo caso se proceda a uma estrutura terciária, em que todos
os componentes precisariam ser assumidos em suas diferenças mútuas, e a partir daí, nas
diferenças dos pares em relação ao terceiro elemento. Justamente em razão dessa
complexidade é que os mitos estruturam-se em binarismos, distanciando-se de situações e
personagens realistas como os almejados em composições mais dramáticas. Isso parece
correto desde quando se recorda as análises que fizemos e o fato de que filmes como The OxBow Incident ou High Noon, ao apresentarem uma complexidade maior na caracterização dos
temas e personagens, foram considerados westerns “impuros”, superwesterns, distantes da
rigidez binária que caracteriza o clichê do gênero. “O western é estruturado dessa forma
[binária], e, como veremos, ele apresenta uma conceitualização das crenças sociais
americanas simbolicamente simples mas extraordinariamente profunda”56 (p. 23). Assim,
mesmo que apareçam três elementos no mito, em geral eles se organizam não a partir das
diferenças estabelecidas de um para outro em relações individuais, mas sim em pares
contrastantes, no qual dois elementos se unem em oposição ao terceiro.
Outro problema que Wright analisa a partir da concepção de Lévi-Strauss está na
importância da narrativa. Para o antropólogo, centenas de mitos tribais, embora perpassados
por narrativas diferentes apresentavam essencialmente os mesmos significados conceituais. Já
para o autor estadunidense, essa afirmativa é insustentável quando se busca a forma pela qual
os mitos modelam ações sociais, uma vez que as mesmas dependem de interações. Assim não
basta evidenciar os elementos binários da estrutura, mas também destacar como os mesmos
interagem. Tal interação verifica-se na narrativa, conferindo-se assim importância para a
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Texto original: “This binary analysis assumes that the meaning of a character in a myth is determined by an
opposition motivated by the particular experiences of the society that produced the myth”.
56
Texto original: “The Western is structured this way, and, as we shall see, it presents a symbolically simple but
remarkably deep conceptualization of American social beliefs”.
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maneira pela qual esses elementos são arranjados e ordenados. “A estrutura narrativa nos diz
o que os personagens fazem, e a menos que saibamos o que eles fazem, jamais saberemos o
que eles significam para pessoas que não apenas pensam, mas agem”57 (p. 24). Sendo assim,
Wright propõe um método analítico – inspirado em Vladimir Propp – que estruture as
histórias a funções narrativas, ou seja, sentenças que auxiliem a compreender as situações
semelhantes identificadas nos roteiros particulares, tais como: “O herói é desconhecido da
sociedade” ou “O herói luta contra os vilões”. Nessas funções, os grupos são assumidos como
indivíduos, ou seja, a expressão “sociedade” ou “vilões” não indica uma pluralidade, mas uma
uniformidade necessária para a estruturação binária.
À objeção de que a redução da narrativa a funções retiraria a especificidade das
obras, Wright responde que essas características únicas – tais como os atores, as locações ou
recursos de roteiro – proveem “sabor e realismo” às histórias. Este é um ponto do qual
também nos afastamos da análise de Wright, justamente por desconsiderar as implicações
dialógicas dessas características únicas. A seleção de um elenco, as escolhas de um diretor, a
fotografia de um filme dentre tantas outras especificidades, agregam significados que
extrapolam a estrutura, exatamente porque planteiam a dinâmica dialógica que existe entre
forma e conteúdo. Mais uma vez importa lembrar a objeção que Bakhtin fizera ao formalismo
russo – que preteria o conteúdo em favor da forma – em defesa da necessária relação
dialógica que se estabelece entre as escolhas formais e os conteúdos delas decorrentes. Aqui,
tal como com o teórico russo, não se trata de negar a estrutura, mas de perceber que as
dinâmicas dialógicas não apenas na recepção, mas também na produção do filme influem
diretamente sobre os significados que podem ser atribuídos ao mesmo. A título de exemplo:
como seria recepcionado The Alamo se o papel principal tivesse sido oferecido a Henry Fonda
em lugar de John Wayne? Teria o mesmo impacto? Evocaria as mesmas referências?
Poderiam ser atribuídos os mesmos significados?
Passada sua explanação metodológica, o autor parte então para a estrutura do
filme de faroeste. Segundo ele, os filmes podem ser categorizados em quatro tipos levando-se
em consideração sua estrutura, quais sejam: o enredo clássico, o tema de transição, a variante
de vingança e o enredo profissional. É importante frisar que os filmes analisados pelo autor
foram produzidos entre 1931 e 1972 e dependiam da possibilidade de que o autor os assistisse
nos cinemas ou pela TV, o que reconhecidamente exigia do mesmo um esforço maior de
memorização e em certos casos, uma simplificação da narrativa. Em sua lista aparecem
57

Texto original: “The narrative structure tells us what the characters do, and unless we know what they do, we
can never know what they mean to people who not only think but act”.
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Cimarron e Shane, como enredo clássico, Stagecoach como variante da vingança, High Noon
como tema de transição e The Alamo, como enredo profissional. Notadamente, The Ox-Bow
Incident não aparece na lista e não estamos certos se isso ocorre devido a uma baixa
arrecadação em bilheterias ou por uma impossibilidade de enquadrá-lo em algum dos enredos
que o autor propõe. Destarte, imaginamos que seria difícil encaixá-lo plenamente em um dos
quatro tipos propostos por Wright, como veremos. Dediquemo-nos então, à caracterização
desses enredos e averiguemos sua aplicação aos filmes aqui analisados.
Segundo Will Wright, o enredo clássico (the classical plot) é o protótipo de todos
os westerns. “É a história de um estranho solitário que cavalga por uma cidade conturbada e a
limpa, ganhando o respeito dos habitantes da cidade e o amor da professora da escola rural”58
(p. 32). De acordo com o autor, o enredo clássico saturou as produções de western entre 1930
e 1955, o que se coaduna com nossas leituras e análises que caracterizam este intervalo
histórico como o momento de cristalização e amadurecimento do gênero do faroeste. Por essa
razão, “o enredo clássico define o gênero, e, como veremos, os outros enredos – da vingança,
de transição, profissional – são todos construídos sobre este fundamento simbólico e
dependem deste alicerce para seu significado” (p. 32). A despeito desses rigores, Wright
admite que é difícil caracterizar um filme em apenas uma dessas categorias – o que antecipa
nossa reavaliação a essas caracterizações. Para que se tenha clareza quanto a essa
estruturação, Wright elegerá como central na trama a posição do herói perante a sociedade
que este defende: exterior ou interior, inserindo-se ou excluindo-se.
O autor apresenta então resumos de cinco filmes como constituídos por enredo
clássico, dentre eles Shane, e propõe para a análise dos mesmos as seguintes funções
narrativas: 1) O herói entra em um grupo social; 2) O herói é desconhecido da sociedade; 3) O
herói é revelado como dotado de uma habilidade excepcional; 4) A sociedade reconhece uma
diferença entre si mesma e o herói; ao herói é dado um status especial; 5) A sociedade não
aceita completamente o herói; 6) Há um conflito e interesses entre os vilões e a sociedade; 7)
Os vilões são mais fortes que a sociedade; a sociedade é fraca; 8) Há uma forte amizade ou
um respeito mútuo entre o herói e um vilão; 9) Os vilões ameaçam a sociedade; 10) O herói
evita envolvimento no conflito; 11) Os vilões põem um amigo do herói em perigo; 12) O
herói luta com os vilões; 13) O herói derrota os vilões; 14) A sociedade está segura; 15) A
sociedade aceita o herói; 16) O herói perde ou desiste de seu status especial.
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Texto original: “It is the story of the lone stranger who rides into a troubled town and cleans it up, winning the
respect of the townsfolk and the love of the schoolarmarm”.
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Segundo Wright, essas dezesseis funções alteram-se, de uma obra a outra – são,
pois sintagmas que se articulam segundo a ordenação paradigmática – quanto a sua sequência,
mas todas estariam presentes no western clássico. Adiante avaliaremos a aplicação da mesma
a uma das obras; por ora cabe conhecer as oposições estabelecidas pela análise do autor que
estabelecem o sentido da obra. Em primeiro lugar, observemos que o mesmo elege três
personagens principais: a sociedade, o herói e os vilões. Para interpretar os significados das
ações desses personagens, seria importante utilizar-se de quatro oposições, a partir das quais
os mesmos seriam caracterizados.
A primeira oposição é a que trabalha com a dinâmica entre pertencer ou não à
sociedade, obedecendo ao binarismo “dentro x fora”. O herói sempre estará fora da sociedade,
enquanto o vilão pode variar quando a sua posição. Shane ilustra isso como nenhum outro
filme: à vida do homem desenraizado que vem de um passado misterioso e avança sempre em
direção ao lugar onde não seja conhecido é radicalmente oposta à do colono Joe Starret que
“fincou raízes naquela terra” e que “só sairá de lá em um caixão”. Já os vilões, oferecem a
complexidade que a análise estruturalista não comporta. Os irmãos Ryker são sem dúvida
parte da sociedade em Shane, mas o pistoleiro que contratam não parece obedecer à regra – e
a observação de Wright de que a indicação de sua origem (Cheyenne) e a menção a seu
sobrenome denotam um pertencimento maior à sociedade do que Shane não parece tão
satisfatória para considerá-lo como parte de um grupo social.
A segunda oposição estaria relacionada à dicotomia entre “bem x mal”, uma
discussão mais relacionada aos valores dos personagens. Sociedade e heróis são sempre bons,
enquanto os vilões são sempre maus. Bom, neste caso, é o progresso social, o avanço da
coletividade defendida tanto pelo herói quanto pela sociedade como um todo. O mal é o
individualismo egoísta manifestado pelos vilões. “Em Shane, o conflito não é entre os
rancheiros e os fazendeiros, mas entre o progresso da comunidade e a exploração individual
da terra”59 (p. 53). A cena em que Shane endossa o discurso motivador de Starret durante o
sepultamento de Torrey é utilizada, apropriadamente, como exemplo. A oposição bem/mal
também se referiria ao caráter dos personagens: os bons são sempre gentis (como Shane e os
colonos), os maus são semrpe rudes e arrogantes (como os Ryker e seu bando).
Em terceiro lugar, viria a oposição “forte x fraco”. Vilões e heróis são fortes,
enquanto a sociedade é fraca, estando sob a ameaça dos vilões e necessitando da proteção do
herói. Para reforçar essa interpretação, Wright afirma que os filmes usualmente apresentam a
59

Texto original: “In Shane, the conflict is not between ranching and farming but between community progress
and individual explotation of the land”.
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sociedade como composta de elementos frágeis: mulheres, idosos, crianças, homens cômicos
etc. Assim, embora os fazendeiros de Shane sejam fortes e saudáveis, eles precisam de auxílio
perante as ameaças dos vilões. De fato, Shane e Marian entendem que Starret não teria
condições de enfrentar Frank Wilson, assim como Torrey também não.
A quarta oposição é a que contrasta o herói com todo o resto, sendo considerada
por Wright como o aspecto tipicamente “americano” do western: a oposição entre civilização
e wilderness, o que tem sido incessantemente apontado por nós como traço distintivo do mito
da fronteira. A questão transcenderia a oposição dentro/fora da sociedade, pois vilões, embora
possam estar fora da sociedade, são sempre considerados como parte da civilização. Segundo
Wright, a diferença entre sociedade e civilização se explicita “[...] se por sociedade
denotarmos o ter raízes, uma ocupação e responsabilidades, enquanto por civilização nós
denotarmos uma preocupação com dinheiro, ferramentas e produtos da cultura americana”60
(p. 57). Mediante essa distinção, o herói se separa de todos. Justamente por ser o único a se
identificar com a wilderness, o herói é o único personagem que é bom e forte
simultaneamente:

Esta identificação com a wilderness pode ser estabelecida de várias formas,
através de imagens puramente visuais ou por uma explicação do seu passado
– sua vida como um caçador de peles ou sua associação com os indígenas –
ou através da dramatização de seu conhecimento da terra e da vida
selvagem; a exigência mínima que se coloca ao herói é que ele pertença ao
Oeste e não tenha nenhuma associação com o Leste, com educação e cultura.
O Leste é sempre associado a fraqueza, covardia, egoísmo ou arrogância. O
herói do western é considerado bom e forte porque está envolvido com a
nobre e pura wilderness, e não com a civilização contagiosa do Leste.61
(p.57)

Wright retoma assim o caráter “embrutecedor” que a fronteira e a wilderness
imputavam ao homem do Oeste. Essa exigência se repetirá em todos os outros enredos. Em
Shane, a identificação do personagem com a wilderness é evidente desde a primeira cena,
permitindo-nos estabelecer o plano que apresenta o homem do Oeste irmanado à natureza
como um paradigma recorrente nos westerns.
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Texto original: “[...] if by society we mean having roots, an occupation, and responsabilities, while by
civilization we mean a concern with the money, tools, and products of American culture”.
61
Texto original: “This identification with the wilderness can be established in various ways, though purely
visual imagery or explanation of his background – his life as a trapper or association with the Indians – or
through the dramatization of his knowledge of the land and wildlife; the minimal requirement for the hero is that
he belongs to the West and has no association with the East, with education and culture. The East is associated
with weakness, cowardice, selfishness, or arrogance. The Western hero is felt to be good and strong because he
is involved with the pure and noble wilderness, not with the contaminating civilization of the East”.
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Em muitos outros exemplos, Shane poderia demonstrar a pertinência das funções
narrativas elaboradas por Wright, pois quase todas podem ser percebidas no filme. Tal fato,
contudo, deve ser compreendido levando-se em consideração que o filme lida de forma tão
consciente com os esquemas narrativos em sua pretensão de ser o western definitivo, que seria
natural a estrutura rígida dele se aproximar.
Após o enredo clássico, Wright se dedica a analisar a variante da vingança. A
principal distinção em relação ao primeiro modelo narrativo estaria na forma como o herói se
posiciona perante a sociedade, pois de início, ele pertence à mesma. Suas funções narrativas
seriam: 1) O herói é ou era um membro da sociedade; 2) Os vilões fazem mal ao herói ou à
sociedade; 3) A sociedade é incapaz de punir o vilão; 4) O herói busca por vingança; 5) O
herói deixa a sociedade; 6) Revela-se que o herói detém uma habilidade especial; 7) A
sociedade reconhece uma diferença entre si mesma e o herói; ao herói é dado um status
especial; 8) Um representante da sociedade pede ao herói para desistir de sua vingança; 9) O
herói desiste de sua vingança; 10) O herói luta com os vilões; 11) O herói derrota os vilões;
12) O herói desiste de seu status especial; 13) O herói é introduzido na sociedade.
Como vemos, a distinção em relação ao enredo clássico estaria no início e no fim
da trajetória do herói. Ele estava no interior da sociedade antes de sua necessidade de
vingança e, ao final da trama, o mesmo acaba por reassumir esse posicionamento. Segundo
Wright, Stagecoach é um exemplo dessa variante da vingança. Ringo Kid, como vimos,
buscava vingar a morte de seu pai e seu irmão pelo bando de Luke Plummer, mas antes ele e
sua família tocavam gado. Ao longo da trama Dallas e outro personagem insistem para que
Ringo desista de suas intenções, mas quando este tenta fugir, acaba sendo forçado a
permanecer devido à ameaça dos indígenas. Ao final, ele e Dallas partem juntos “com as
bênçãos da civilização” para construírem uma vida a dois, participando de um novo grupo
social.
A visão da sociedade também é relativamente diferenciada nesse modelo de
enredo. Aqui, ainda que permaneça frágil, a sociedade não é mais dependente do herói para
sua sobrevivência. O envolvimento do herói se estabelece com os vilões e não com a
sociedade como ocorria no enredo profissional. Em verdade, o herói rejeitará a sociedade até
que tenha obtido sua vingança – como o é o exemplo de Ringo Kid. Nesse caso, estar na
sociedade não indica partilhar de um sentimento de comunidade como em Shane, mas sim
submeter-se a uma vida respeitável e pacífica após a consumação da vingança.
O restante das oposições (bem/mal, forte/fraco e civilização/wilderness) funciona
de modo similar ao enredo clássico. Quanto à primeira “as pessoas boas têm valores sociais e
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são gentis com as outras; as pessoas más geralmente rejeitam os valores sociais por valores
egoístas e são desagradáveis”62 (p. 71). Wright se vê obrigado a reavaliar a rigidez das
estruturas quando analisa os personagens de Stagecoach, caracterizados por aspectos que
fogem ao rigor proposto, como apontamos em nossa análise. Retomando, Lucy Mallory é
recorrentemente indelicada com Dallas, sendo obrigada a desculpar-se ao final, após a ajuda
que a prostituta lhe prestara no parto e com seu bebê. O jogador Hatfield, por sua vez, é ora
um back-shooter, ora um cavalheiro que protege Lucy ou mesmo ajuda Doc Boone.
Ao considerar este fato, o autor assume que personagens ambíguos quase nunca
aparecem no mito do faroeste e quando o fazem ocasionam a perda do significado mais
simples e, por isso, mais imediatamente assimilável. Essa ressalva de Wright funciona aqui
como reconhecimento de que seu esquematismo não é plenamente aplicável em nossas
análises fílmicas e quando o autor afirma que o significado acaba se tornando mais complexo,
planteia as bases de nosso argumento: mesmo nas oposições binárias mais elementares e
evidentes o significado não lhe é dado inerentemente, dependendo em grande medida daquele
que o interpreta. Outra questão que essa reavaliação impõe é o fato de que, com o rigor
estruturalista, Wright ignora as ressonâncias dialógicas que caracterizam a obra. Com relação
aos integrantes da diligência, por exemplo, Edward Buscombe afirma que “a interação entre
os membros desse estranho grupo permite a Ford explorar um de seus temas preferidos, as
superiores qualidades morais daqueles que a sociedade ‘respeitável’ rejeita” (BUSCOMBE in
SCHNEIDER, 2008, p.144), interpretando as ações dos personagens a partir das abordagens
comuns do diretor John Ford em outros filmes. Ao relevar as características únicas do filme,
Will Wright não reconhece outras camadas de significado que, embora não reduzam a análise
ao nível da dimensão romântica da autoria, acrescentam informações importantes para que os
enunciados fílmicos sejam apreendidos a partir de sua elaboração.
No que se reporta à segunda oposição – bem/mal – há a novidade de que o herói,
embora esteja do lado do bem, rejeita os tradicionais valores sociais. Já em relação à oposição
forte/fraco, não há diferenças significativas quanto ao enredo profissional, bem como com
respeito à última oposição entre civilização/wilderness. “Então, concluindo, a variante da
vingança acentua mais ou menos da mesma maneira as mesmas oposições do enredo clássico.

62

Texto original: “The good people have social values and are nice to others; the bad people generally reject the
social values for selfish ones and are unpleasant”.
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A estrutura narrativa é diferente, mas a interação entre o herói, a sociedade e os vilões
mostram muitas similaridades estruturais” 63 (p. 73).
O terceiro tipo de narrativa apresentado por Wright marca uma clivagem no
gênero e é por ele chamado de tema de transição. Segundo o autor, apenas três filmes das
maiores arrecadações de bilheteria nos anos analisados se encaixam neste padrão: High Noon
(1952), Broken Arrow (Flechas de Fogo, 1950) e Johnny Guitar (1956). Wright afirma que
estes filmes representam uma passagem entre os enredos mais convencionais e aqueles que
proliferarão após a década de 1960 sob o padrão do enredo profissional. Em nossa avaliação
de High Noon destacamos seu aspecto transgressor, característica esta endossada pelo autor:

Este tema de transição é quase uma inversão direta do enredo clássico. O
herói está dentro da sociedade no início e fora da sociedade no fim. Ele ainda
tem uma força excepcional e um status especial; mas a sociedade, que era
fraca e vulnerável na história clássica, é agora firmemente estabelecida e, por
conta de sua estatura, mais forte que o herói ou os vilões. Mais do que ser
forçado a lutar contra os vilões pela sociedade, o herói é forçado a lutar
contra a sociedade, que é praticamente identificada com os vilões da história
clássica. Finalmente, a mulher que o herói ama não mais se presta a
reconciliá-lo com a sociedade; em vez disso, ela se junta a ele em sua luta e
em sua separação da sociedade.64 (p. 74-75)

High Noon coaduna-se com as indicações acima, sobretudo no que se refere a uma
acepção negativa da sociedade. Frank Miller não é o verdadeiro vilão, segundo Wright, pois
aquilo que precisa ser derrotado pelo herói Will Kane é o egoísmo e a ingratidão da
sociedade, que até deseja que o xerife parta – mesmo seus amigos – ou até mesmo morra.
Com relação às quatro oposições, o esquema é alterado porque agora os reais vilões
pertencerão à sociedade, promovendo uma identificação desses dois personagens, permitindo
o contraste entre apenas dois pólos. Assim, o herói é bom, forte e está inserido, mas deseja
sair da sociedade. Já a sociedade igualada aos vilões seria má e forte, lutando contra o herói e
contra aqueles que ele defende – no caso dos dois outros filmes. Quanto à quarta oposição,
entre civilização e wilderness, Wright informa que ela praticamente não aparece em High

63

Texto original: “In conclusion then, the vengeance variation stresses the same oppositions in somewhat the
same manner as the classical plot. The narrative structures are different, but the interaction between the hero,
society, and villains shows many structural similarities”.
64
Texto original: “This transition theme is almost a direct inversion of the classical plot. The hero is inside
society at the start and outside society at the end. He still has his exceptional strength and special status; but the
society, which was weak and vulnerable in the classical story, is now firmly established and, because of its size,
stronger than the hero or the villains. Rather than being forced to fighting for the society, the hero is forced to
fight against society, which is virtually identified with the villains. Finally, the woman whom the hero loves no
longer serves inevitably to reconcile him with the society; instead she joins him in his fight and his separation
from society”.
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Noon. Já em Broken Arrow e Johnny Guitar, ela se sobressai na caracterização do herói e fica
mais explícita quando considera o figurino dos personagens, que aproxima o personagem
principal do estereótipo do homem do Oeste.
Analisar o tema de transição é um modo de aclarar o que endossamos e o que
rejeitamos da análise de Will Wright. O autor se mostra coerente quando assinala as
características estruturais do western, sobretudo o western clássico e a variante da vingança,
que em grande medida se assemelha à narrativa tradicional. No entanto, embora perceba as
mesmas mudanças nas representações das quais nos ocupamos neste trabalho, o autor efetua
um malabarismo teórico que às vezes soa artificial, forçando interpretações narrativas nos
filmes de modo a enquadrá-los nas categorias que estabelece. Tal fato é ratificado pela
impossibilidade que os filmes do tema de transição oferecem de elaboração de funções
narrativas, tais quais no enredo clássico e na variante da vingança. High Noon e os outros dois
filmes são realmente diferentes dos demais faroestes, mas consideramos que muitas outras
questões estão por trás dessas mudanças, questões que passam por alterações na indústria, na
produção, na recepção etc. Deste modo, a não caracterização plena dessa dimensão dialógica
restringirá o alcance da interpretação do autor acerca dos significados de tais mudanças.
É interessante, contudo, a leitura que ele faz acerca da continuidade entre os
enredos que, em certa medida, aponta uma crítica à própria ideia de progresso inerente ao
western como mito da fronteira. Wright afirma que o herói do tema de transição – geralmente
envelhecido – é quase a continuidade do herói do enredo clássico. É como se após salvar a
cidade dos bandidos e estabelecer-se no grupo social, esta sociedade se desenvolve, tornandose autossuficiente e desprezando o herói e aqueles pelos quais ele luta. Imaginemos que High
Noon é a continuação de um western clássico no qual Will Kane teria enfrentado e prendido
Frank Miller. Deste modo, há uma reversão do sentido do progresso: aquela comunidade não
avançou em direção à construção de uma sociedade grandiosa e solidária, mas corrompeu-se
com motivações egoístas e individualistas. A sociedade à qual o herói se integrara no enredo
clássico deteriorou-se a ponto de impelir o herói que conserva sua moralidade para seu
exterior. Novamente, é preciso enfatizar que essa impressão havia sido notada em filmes da
década de 1940, como em The Ox-Bow Incident, e procuramos evidenciar como muito dessa
nova caracterização se deve à inserção de elementos do cinema noir ao western. Mas a
aceitação dessas influências só é possível quando se pensa para além das estruturas
compartilhadas pela obra, alcançando as dimensões dialógicas de sua produção e recepção.
Assim é que, para Wright, o tema de transição sinaliza a passagem do enredo
clássico para o enredo profissional, que domina a partir de 1958, quando é lançado Rio Bravo.
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Seria então este novo modelo de narração que predominaria no que chamamos de Novo
Western e, para caracterizar este último tipo de estrutura narrativa, Wright incorre em
simplificações ainda maiores. Segundo o autor, o herói individual é substituído por um grupo
de heróis profissionais que apenas defendem a sociedade quando pagos ou por gostarem de se
envolver em uma disputa, sem nenhum comprometimento com valores morais de justiça ou
paz. O caráter desses heróis é frequentemente questionável e a sociedade defendida por eles,
ainda que permaneça fraca e dependente de sua proteção, não é mais uma comunidade boa e
desejável. Logo, diferentemente do tema de transição, os membros da sociedade não são
injustos ou cruéis: são irrelevantes.
Tornando-se irrelevante a proteção da sociedade, o conflito que move a trama é,
pois, o que se estabelece entre heróis e vilões, esvaziando o enfrentamento armado – como o
duelo – de suas implicações morais. Se em Shane o herói mata Rufus Ryker e Frank Wilson
em nome da liberdade dos colonos, no enredo profissional o duelo é um fim sem si mesmo.
Logo, a violência ganha em relevo estético e narrativo, mas se perde enquanto tradutora de
um dilema moral – coisa que se deve muito à influência do western italiano, dimensão que
Wright ignora.
Tratando-se também da substituição do herói individual pelo grupo de heróis
imbuídos das mesmas características e habilidades, os filmes retiram a necessidade de
pertencimento ao grupo social. Eles já se sentem parte de um grupo onde desfrutam de uma
sensação de pertença e que, não somente é diferente, mas superior à própria sociedade:

Esta mudança no foco do respeito e da aceitação naturalmente corresponde a
uma mudança importante nas qualidades ou valores que estão sendo
respeitados e aceitos. Os valores sociais de justiça, ordem e domesticidade
pacífica têm sido substituídos por um claro compromisso com a força,
habilidades, divertimento da batalha e o companheirismo masculino65 (p.86).

Será percebida também uma mudança na representação da mulher, não mais um
objeto de interesse dos homens profissionais. Quando muito, fazem parte do próprio grupo,
mas deixam de representar um conjunto de valores a que o herói aspira. Esses valores
masculinos substituem a lacuna deixada por aqueles que foram perdidos a partir do
desencantamento dos heróis com a sociedade corrompida. Assim, importam o grupo e a luta
que este trava, tornando-se irrelevante inclusive a motivação pela qual lutam. A vivência do
grupo e o calor da batalha são fins em si mesmos.
65

Texto original: “The social values of justice, order, and peaceful domesticity have been replaced by a clear
commitment to strenght, skill, enjoyment of the battle, and masculine companionship”.
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Wright elege aqui também uma série de funções narrativas e, neste caso, segundo
nos parece, elas se mostram ainda menos propícias a uma adequação plena aos filmes. São
elas: 1) Os heróis são profissionais; 2) Os heróis aceitam um trabalho; 3) Os vilões são muito
fortes; 4) A sociedade é ineficaz, incapaz de defender-se a si mesma; 5) O trabalho envolve os
heróis em uma luta; 6) Todos os heróis têm habilidades e um status especiais; 7) Os heróis
formam um grupo para o trabalho; 8) Os heróis enquanto grupo compartilham respeito,
afeição e lealdade; 9) Os heróis como um grupo são independentes da sociedade; 10) Os
heróis lutam contra os vilões; 11) Os heróis derrotam os vilões; 12) Os heróis permanecem
(ou morrem) juntos.
No que se referencia às oposições básicas, apenas aquela que estabelece a relação
forte/fraca permanece semelhante à do enredo clássico. No enredo profissional a sociedade
permanece fraca enquanto heróis e vilões são fortes e quase equiparáveis. Em relação à
posição dentro/fora da sociedade, os heróis não são mais atraídos pela mesma, antes estando
perfeitamente à vontade em não pertencer a ela. A sociedade se presta aqui unicamente para
indicar ao herói aquilo que ele não é que não deseja ser, abandonando a posição de fonte de
motivação para a luta do mesmo. Os valores que ela representa não são mais materializados
em igrejas, escolas e famílias, como queria Starret em Shane. Aqui a sociedade representa
dinheiro, homens de negócio e conformidade social. Deste modo, caso pertençam à sociedade
os heróis perderão sua eficiência enquanto profissionais com habilidades diferentes das dos
demais, submetendo-se às ambições mesquinhas da conformação social. É por essa razão que
para pertencer ao grupo de profissionais o herói deve comprovar sua habilidade e sua não
conformidade aos padrões e expectativas sociais.
Como desdobramento, a oposição entre bem/mal se turva. Ao perderem-se os
valores sociais, perde-se a identificação imediata entre os heróis com o que é considerado
bom. Se a sociedade é corrupta, torna-se possível que bandidos como Butch Cassidy and
Sundance Kid (Butch Cassidy, 1970) convertam-se em heróis da trama. Logo, a sociedade é
desagradável, cheia de vícios e crueldades quando não é simplesmente mesquinha, cúmplice
dos vilões, avarenta e aborrecida. Sua maldade não é como aquela dos vilões no enredo
clássico: é a maldade que se manifesta em função da degradação. Sendo assim, em muitos
filmes a partir da década de 1960 os vilões não são necessariamente maus, sendo em certos
casos até melhores que a sociedade. Geralmente, são apenas profissionais que se colocam em
oposição aos profissionais do centro da narrativa. Por isso a batalha entre heróis e vilões,
neste caso, não se estabelece a partir de uma oposição conceitual entre bem e mal, mas
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simplesmente como um fim em si mesmo, útil também para reforçar o sentimento de
identidade do grupo.
Por fim, com relação à última oposição – civilização/wilderness – o autor afirma
que ela possui relevância bem menor no enredo profissional, uma vez que a força e a bondade
associadas ao herói não mais emanam de sua identificação com a natureza selvagem mas sim
com o próprio grupo. Em razão disso, “a wilderness como um conceito não é estruturalmente
importante para o significado do western profissional; portanto, a oposição é menos
proeminente nesses filmes”66 (p. 121). Embora essa ideia nos pareça adequada, acreditamos
que a natureza selvagem – a paisagem em si – jamais perde sua proeminência. A questão
central será essa nova visão de civilização, agora deteriorada e corrupta, o que, no limite,
reavalia o modo como ela se relacionou e se apropriou dos recursos dessa natureza, como
examinaremos no próximo capítulo.
Wright classifica e analisa dois dos filmes que serão por nós avaliados no segundo
capítulo (Butch Cassidy and The Sundance Kid, Butch Cassidy e True Grit, Bravura Indômita
de 1969), mas embora não avalie The Alamo, o identifica como um filme com a estrutura do
enredo profissional. Esta informação indica as limitações de suas classificações. Não é preciso
que retomemos integralmente as funções narrativas apontadas, mas cabe lembrar que no filme
a sociedade não é corrompida e os heróis, embora em um grupo, conservam-se do lado da
justiça e da ordem – o que o discurso sobre a República de David Crockett bem evidencia. Os
próprios filmes que o autor utiliza em sua caracterização do enredo profissional possuem
representações muito diversas entre si, que podem ter significados mais específicos quando se
consideram as relações dialógicas que estabelecem com outras instâncias. True Grit, por
exemplo, é uma adaptação de uma obra literária (readaptada recentemente pelos irmãos Joel e
Ethan Coen). Boa parte dos propósitos do diretor pode ser problematizada a partir da leitura
do romance e não com base nas convenções do western. O mesmo pode-se dizer de The
Alamo. Muitos de seus significados são melhor compreendidos quando se considera o
segundo – e último – filme dirigido por John Wayne, The Green Berets (Os Boinas Verdes,
1968), outro libelo patriótico pró-guerra do Vietnã67. Essa dimensão dialógica também se
66

Texto original: “The wilderness as a concept is not a structurally important to the meaning of the professional
Western; therefore, the opposition is less proeminent in these films”.
6767
Ella Shohat e Robert Stam chamam a atenção sobre o modo como as operações militares estadunidenses
evocavam situações e ícones do Oeste. “Os próprios nomes de algumas operações militares no Vietnã – ‘Rolling
Thunder’, ‘Sam Houston’, ‘Hickory’ e ‘Daniel Boone’ – repercutiam a memória bem como as atitudes da
fronteira americana repetida no Oeste. As tropas descreviam o Vietnã como um ‘país de índios’, enquanto o
general Maxwell Taylor justificava a escalada da violência como um caso de remoção dos índios para longe dos
‘fortes’ de tal modo que os ‘colonizadores’ pudessem ‘cultivar o milho’. Para Lyndon Johnson, o Vietnã
lembrava o Álamo” (SHOHAT; STAM, 2006, p. 179)
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aplica ao fato de que Wayne arquitetara a filmagem de Rio Bravo com Howard Kawks em
resposta ao antiamericanismo de High Noon. Os significados, assim, não podem ser atribuídos
apenas às estruturas.
Deste modo, o próprio Wright aponta a heterogeneidade nos filmes produzidos a
partir de 1960 e sua aparente impossibilidade de lhes atribuir uma estrutura comum:

[...] A ampla variedade dos filmes na década de 1960 faz com que o período
pareça representar uma demolição anárquica de um mito previamente bemestruturado, assim como as tonalidades da música moderna também
parecem, ao menos em uma primeira audição, quando comparadas às
harmonias dos compositores clássicos. Eu reconheci a estrutura implícita
quando percebi que todos os filmes dos anos 1960, com apenas quatro
exceções (excluindo três sátiras), tinham uma coisa em comum que
praticamente nunca havia aparecido antes nos westerns – havia mais de um
herói.68 (p. 88)

Ora, eis o nosso principal ponto de divergência em relação ao autor. A busca por
esse tipo de rigor estruturalista impõe um esquematismo que exige anular especificidades e
características únicas de cada obra, que ao se relacionarem dialogicamente com outras
acrescentam novos sentidos e permitem novas interpretações, como a que temos proposto
aqui. É por essa razão que, a partir de Bakhtin, proporemos uma abordagem pós-etruturalista
que planteie a instabilidade do significado e a transitoriedade da estrutura o que, por
conseguinte, explicará porque novas significações podem ser atribuídas ao mito da fronteira,
com as novas representações que se processam a partir dos fins da década de 1960.
Para finalizarmos a análise da abordagem de Wright, é preciso indicar qual
significado o autor atribui às mudanças identificadas por ele no western. Para tanto, propõe o
método de agrupar as funções narrativas em sequências narrativas, operando segundo a matriz
estruturalista. Os mitos propõem tipos sociais a partir de seus personagens e seriam as
interações entre os mesmos a partir da narração que possibilitariam aos mitos influenciarem as
ações sociais. As funções narrativas seriam assim paradigmas que se organizam segundo a
intenção sintagmática. Esses sintagmas são as sequências narrativas que se convertem em
modelos de ação social69.
68

Texto original: “[…] the wide variation in the stories of the sixties made that period seem to represent an
anarchic breakdown of a previously well-structured myth, just as the tonalities of modern music seem, on first
hearing at least, compared to the harmonies of the classical composers. I recognized the implicit structure when I
realized that all the films of the sixties, with only fours exception (excluding three satires), had one thing in
common, which had virtually never appeared in Westerns – there was more than one hero”.
69
A título de exemplo, se considerarmos as funções 2, 3 e 4 do enredo clássico (O herói é desconhecido da
sociedade, revela-se que o herói tem uma habilidade excepcional e ao herói é dado um status especial),
poderíamos agrupá-las na sequência narrativa que Wright denomina de Status, indicando tratar-se da parte da
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A partir desse arranjo complexo – que nos eximimos de aprofundar em razão de
nosso propósito – Wright interpreta as mudanças do faroeste como reflexo daquelas que se
processaram nas instituições estadunidenses, principalmente a estrutura de mercado. Segundo
o autor, a passagem do enredo clássico para o enredo profissional indicaria uma passagem
equivalente da estrutura de mercado clássica assentada em valores liberais para a estrutura
coorporativa típica da nova fase do capitalismo após a Segunda Guerra Mundial. Escrevendo
em 1975, Wright afirma: “O desenvolvimento mais significativo dos últimos quarenta anos
nas instituições americanas tem sido a mudança de uma sociedade de mercado competitiva
para uma economia planejada e corporativa”70 (p. 131). Assim, as mudanças no faroeste
refletiriam os efeitos das políticas keynesianas no estabelecimento do Estado de Bem-Estar
Social, quando o governo passou a assumir medidas planificadoras e interventoras,
diminuindo a ênfase no capitalismo liberal que ocasionara a Grande Depressão de 1929.
O enredo clássico, por representar a ideologia do liberalismo capitalista, resolveria
a tensão entre indivíduo e sociedade presente no interior deste modelo. Se o ser humano
segundo a ideologia liberal é livre da vontade alheia e de suas imposições, como situá-lo no
interior da coletividade de modo a que colabore para seu estabelecimento?

O western chama a atenção para este conflito e provê uma resolução. O
western não situa o problema como os filósofos o fazem – como pode uma
sociedade humana resultar de uma combinação contratual de indivíduos
calculistas e independentes? Antes, o mito faz um questionamento que nos
concerne diretamente em nossas ações diárias – como nós, enquanto
indivíduos autônomos e autoconfiantes nos relacionamos com a sociedade de
outros, uma sociedade de moralidade e amor? [...] O mito questiona como
podemos manter nossa independência e ainda ser parte de uma sociedade,
um problema enfrentado pela maioria de nós constantemente.71 (p. 137)

O herói do faroeste no enredo clássico é assim autônomo e único. Ele não apenas
não teme ninguém como não precisa de ninguém. Com isso, a sociedade se dividirá entre
aqueles que, como herói, pode cuidar de si mesmo e aqueles que precisam de proteção e

narração em que o herói se torna importante. Em seguida, se antes dela acrescentarmos a sequência 1 (O herói
entra em um grupo social) e ao final acrescentarmos a sequência 5 (A sociedade não aceita completamente o
herói), teríamos uma sequência mais abrangente que Wright chama de Do lado de fora. Percebe-se com isso a
abordagem parentética (1 (2, 3, 4) 5) desse tipo de análise. (cf. Wright, 1997 p. 144).
70
Texto original: “The most significant development in American institutions in the last forty years has been the
change from a competitive, marker society to a planned, corporate economy”.
71
Texto original: “The Western does not pose the problem as the philosophers do – how can a human society
result from a contractural combination of independent, calculating individuals? Rather, the myth asks a question
that directly concerns us in our everyday actions – how do we, as autonomous, self-reliant indiviuals, relate to
the society of others, a society of morality and love? […] The myth asks how can we maintain our independence
and still be part of society, a problem faced by most of us almost constantly”.

CAPÍTULO II – “QUANDO A LENDA SE TORNA FATO, PUBLIQUE-SE A LENDA”

226

auxílio. Wright afirma que em alguns filmes do enredo clássico o vilão também é autônomo,
colocando o problema da identificação entre ele e o herói. A diferença, neste caso, se
estabelecerá a partir da distinção entre bem e mal: os bons valores do herói o levam a se
preocupar com os outros, enquanto os vilões buscam apenas seus próprios interesses. Assim,
o problema não seria o de opor o mercado à sociedade, mas a motivação com que o mercado
atua. O indivíduo no liberalismo deve ser autônomo e autossuficiente, mas, em última análise,
sua preocupação seria com a coletividade – como o bom mercado. Já os vilões representariam
o individualismo excessivo, que despreza aqueles que não tiveram êxito na vida, os fracos e
desamparados – como o mau mercado. A aceitação do indivíduo na sociedade se dará, assim,
perante o reforço da individualidade e não pela negação da mesma.
Em relação ao segundo tipo de enredo, a variante da vingança, Wright afirma que
a mudança principal estaria na motivação do personagem, que é mais individualista do que
social. Ainda assim, essa motivação – como a de Ringo Kid que quer se vingar dos assassinos
de seu irmão e de seu pai – emana de princípios e valores sociais – neste caso a família. A
sociedade não é tão frágil quanto no enredo clássico, mas o herói ainda é mais forte e por
meio de sua superioridade acaba por servir à sociedade – como Ringo protegendo a diligência
– e retornando a esse grupo social do qual havia se separado em busca de vingança.
Assim, a variante da vingança já apresenta o herói que deixa a sociedade
voluntariamente, tal como o que se dará no tema de transição. No entanto, neste terceiro tipo
de estrutura, a mudança de valores é profunda, através de uma atribuição negativa à
sociedade. Por essa razão, o herói deixará a sociedade em busca de uma nova formação social
que esteja de acordo com sua superioridade e habilidades. Wright estabelece, com isso, outra
continuidade entre o tema de transição e o enredo profissional. É como se cada um dos
integrantes dos grupos do enredo profissional tivesse sofrido algum tipo de desilusão com a
sociedade degradante e corrupta, forçando-os a buscarem a companhia apenas de pessoas tão
superiores e capazes como eles. Este grupo de iguais – os profissionais – representaria o
ambiente corporativo do capitalismo keynesiano, minimizador dos impulsos e da autonomia
individuais.
Os grupos de profissionais do western representariam assim as “elites técnicas”
típicas do ambiente tecnocrático e tecnicista das décadas de 1960 e 1970, despolitizando a
população ao confiar as decisões a grupos especializados. No interior desses grupos, a
motivação pela qual o indivíduo lutava não era mais o benefício da sociedade, mas sim o
benefício do próprio grupo. Assim, o indivíduo no ambiente tecnocrático corporativo abre
mão de sua autonomia para batalhar em prol de um grupo, mesmo que apenas a elite do
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mesmo se beneficie com essa luta. O texto de Wright é, assim, um claro manifesto contra o
Welfare State e a crise do liberalismo clássico no contexto de meados do Século XX.
No entanto, escrevendo na década de 1970, o autor não teve condições de
perceber as mudanças no interior do capitalismo a partir do advento do neoliberalismo. Muito
menos de avaliar as muitas transformações que o western apresentou sem uma relação direta
com as mudanças na economia. Entretanto, a tese de Wright não está de todo equivocada,
sobretudo seu esforço de estabelecer uma estrutura coerente para o western. Sendo assim,
consideramos pertinente a proposição que faz dos personagens (herói, sociedade e vilões) e
das oposições binárias que busca estabelecer (dentro/fora da sociedade, bem/mal, forte/fraco e
wilderness/civilização). Porém, a explicação que ofereceremos para as mudanças que se dão
na significação de tais oposições binárias vinculam-se à ideia de que esses binarismos eram
mais pertinentes em um mundo mais centrado, mais autorregulado, de fronteiras mais rígidas
e estanques. Em um mundo no qual a fronteira é todos os lugares – e lugar nenhum – situar-se
em um dos pólos é tarefa ingente, senão impossível. É por isso que, a nosso ver, a diluição
dos binarismos relaciona-se à crise do processo histórico mais abrangente de avanço do
civilizado sobre o selvagem, do qual a ocupação do Oeste estadunidense e sua representação
mitológica são apenas uma fração: a modernidade. É a crise da mesma que planteia o turvejar
dos binarismos, diluindo as separações e fronteiras do mundo transmoderno.

2.3 – O western como imagem eurocêntrica

Ao final deste capítulo, talvez seja importante reforçar o percurso de nossa
argumentação até aqui. Interpretar as mudanças que se processaram no interior do gênero do
faroeste obrigou-nos antes de tudo a buscar a concretude histórica sobre as quais essas
imagens foram processadas. Ainda que pouco preocupadas com a exatidão histórica, essas
representações ao evocarem o processo de conquista do Oeste retomam o substrato ideológico
do mesmo, fundamentalmente os mitos da democracia agrária jeffersoniana e a ideologia do
Destino Manifesto. Ao propormos interpretar as mudanças nas representações fílmicas,
também nos vimos obrigados a identificar sua genealogia, intentando clarificar novas
camadas de significado que de alguma forma subjazem às mesmas. Assim sendo, os primeiros
filmes de faroeste trouxeram à tona a necessária contextualização da produção das obras já no
primeiro cinema, aquele produzido poucos anos após o fim do processo histórico de ocupação
da fronteira. Nesse esforço, ponderamos sobre como a tese da fronteira de Frederick Jackson
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Turner tornou-se basilar para a interpretação da história estadunidense, que passou a ser
identificada com e resumida à história da ocupação do Oeste. O western converteu-se assim,
na representação privilegiada de imaginação da nação. Com isso, entendemos que a crise
dessas representações clássicas indicaria, no limite, uma crise da imagem de nação e da tese
da fronteira que a sustenta. Ambas são, segundo nossa tese, produtos da modernidade, o que,
portanto, permite atribuir às reavaliações no faroeste um aspecto contestador da própria
modernidade, assumida como processo histórico e como discurso.
A análise dos filmes de faroeste indicados para o Oscar até a década de 1960
revelou de que forma as representações clássicas já sofriam alterações significativas ao longo
dos trinta anos contemplados. Para interpretá-las, recorremos ao paradigma estruturalista da
influente obra de Will Wright sobre o western, reforçando nosso débito com o autor no que se
reporta à análise da estrutura do enredo clássico, mas buscando reavaliar os limites de seu
método à medida que desconsidera os contextos específicos de produção e enunciação dos
filmes assumidos como linguagem.72 A fim de ressaltar o western como uma representação
moderna reservamos para este espaço do texto o debate final que ratifica essa vinculação da
conquista do Oeste ao projeto histórico ocidental encabeçado pela Europa, tornando possível
caracterizar o faroeste como uma “imagem eurocêntrica”.
Quando analisamos o renomado ensaio de Turner e o processo de construção da
nacionalidade estadunidense ressaltamos o modo como a conquista do Oeste, assumido como
o instante construtor da nação, se coloca como continuador do projeto de modernidade
impulsionado a partir da Europa. Vimos como a imagem feminina dos Estados Unidos, a
Columbia, evoca a figura de Colombo, aquele que é responsável por inaugurar a modernidade
em 1492. Esse último argumento é a ideia central que Enrique Dussel desenvolve em 1492 O
Encobrimento do Outro: a origem do mito da Modernidade (1992).
Em uma série de conferências proferidas em Frankfurt entre outubro e dezembro
de 1992, por ocasião das “celebrações” dos quinhentos anos da chegada dos europeus à
América, o filósofo argentino questiona a tese de que a modernidade seja um fenômeno
exclusivamente europeu. Segundo o autor, a modernidade é dialeticamente estabelecida entre
europeu e o não europeu, pois para que fosse possível à Europa imaginar-se como centro,
necessariamente exigia-se a existência daquilo que é periférico. Assim como Benedict
Anderson atesta o provincianismo da tese que defende a imaginação da nação como mérito
72

É importante, no entanto, ressalvar que mesmo a interpretação que Wright oferece pode de algum modo
harmonizar-se com a que propomos. Sua ênfase nas mudanças operadas na esfera sócio-econômica pode ser
associada à crise da modernidade, pois, de fato, a ideologia liberal e o próprio sistema capitalista se constituem
em produtos modernos.
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exclusivo dos europeus, o mesmo aspecto pode ser atribuído à tese que insiste em encarar a
construção da modernidade como fenômeno exclusivamente europeu.
Toda a questão se torna mais cara ao nosso problema específico quando Dussel
afirma que a modernidade é não apenas um processo histórico, mas é também um mito. O
mito do western ganha mais sentido a partir do mito moderno, que em nome da razão
escamoteia a irracionalidade da violência. O principal mito da modernidade seria assim o mito
da não violência, isto é, o mito de um processo histórico homogeneizador e universalizante
que naturaliza a assimilação de outras culturas a despeito da brutalidade deste decurso. O
processo de constituição dessa subjetividade moderna se inicia em 1492 e consolida sua
primeira fase com o nascimento do ego cogito proposto por Descartes em 1636, com o
Discurso do Método. Remetendo-se de Hegel a Kant, da marcha do Espírio à obtenção da
maioridade no uso da razão, o autor denuncia uma falácia desenvolvimentista que planteia a
Europa como o centro de um processo histórico irreversível e unilinear que subssume todas as
alteridades ao “si-mesmo”. Segundo Hegel: “A história universal vai do Oriente para o
Ocidente. A Europa é absolutamente o fim da história universal. A Ásia é o começo”
(HEGEL, apud DUSSEL, 1992, p. 18) . Quanto ao restante não há dúvidas: África e AméricaLatina não têm história até que o Espírito as alcance. Entre os africanos, o Reino do Espírito é
muito pobre, a América, por ser imatura e inacabada, é a “terra do futuro” e a Ásia é a aurora,
mas não a culminância da História Mundial. “Quer dizer, para Hegel, a Europa cristã moderna
nada tem a aprender dos outros mundos, outras culturas. Tem um princípio em si mesma e é
sua plena realização” (DUSSEL, 1992, p. 21).
Saliente-se que, sob essa concepção, a marcha do Espírito será não apenas
eurocêntrica, mas também germanocêntrica, pois o norte da Europa seria mais Moderno
graças, fundamentalmente, ao protestantismo. Para Hegel, esse norte europeu, sobretudo
Alemanha e Inglaterra, seria o real portador do Espírito e potencializador de seu
Desenvolvimento. Logo, sendo os herdeiros dessa “escolha” pela modernidade – como nos
mostrou Richard Morse (2000) – os Estados Unidos se colocariam como os herdeiros desse
Espírito, continuando a modernidade. De fato, Dussel afirma que, para Hegel, a América
protestante era uma espécie de Ocidente em segundo grau. Mas ainda que herdeira do
Espírito, nessa acepção eurocêntrica, a América não seria uma parte constitutiva relevante.
Habermas também afirmara algo semelhante: “Os acontecimentos históricos-chave para a
implantação do princípio da subjetividade são a Reforma, a Ilustração e a Revolução
Francesa” (HABERMAS apud DUSSEL, 1992, p. 23).
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É contra essa ideia central que o filósofo argentino pronuncia suas conferências.
Segundo ele, a América Latina é um elemento imprescindível para a construção da
modernidade, a alteridade necessária sem a qual o ego cogito não existiria, pois o mesmo só
pode existir após a experiência do ego conquiro ibérico nas Américas. O modelo de conquista
ibérico, sobretudo o espanhol, servirá de base para novas experiências de dominação e
conquista em novas espacialidades e temporalidades – como o imperialismo do Século XIX
ao qual a conquista do Oeste se liga. A ocupação do Oeste é assim uma reafirmação do “eu
conquistador” europeu. Colombo é o primeiro “conquistador”, o sujeito que inaugura a
modernidade (ainda que fosse essecialmente medieval como defendem O’Gormann e
Todorov). Eis o motivo pelo qual Columbia se tornava a consagração do ego conquiro para os
Estados Unidos durante a “Conquista do Oeste”.
Dussel afirma que antes da conquista da América, a Europa era uma
particularidade mediterrânea e renascentista sitiada pelo mundo islâmico. A experiência da
conquista foi assim essencial para que o europeu se visse como o “centro” de modo a projetarse sobre os povos dominados. Dussel analisa os significados filosóficos das expressões
invenção, conquista, descobrimento e colonização – da América – para evidenciar que a
alteridade nunca foi reconhecida como tal pelo europeu. Ela foi “en-coberta” pelo “si-mesmo”
dos inventores, conquistadores, descobridores e colonizadores. Desse modo, a modernidade
enquanto discurso anula o diálogo, impede a emergência de vozes dissonantes e pretende-se
homogeneizadora e universalizadora. Segundo nossa hipótese, esse esforço será vão. Os
fragmentos e as heterogeneidades jamais serão plenamente subsumidos e silenciados. São
esses os causadores mais evidentes de nossas novas representações.
Nesse passo, Robert Stam e Ella Shohat (2006) classificam o western como
“imagem eurocêntrica”, na crítica que empreendem a esse tipo de manifestação midiática.
Segundo os autores:

O eurocentrismo situa-se de modo tão inexorável no centro de nossas vidas
cotidianas, que mal percebemos sua presença. Os traços residuais de séculos
de dominação européia axiomática dão forma à cultura comum, à linguagem
do dia-a-dia e aos meios de comunicação, engendrando um sentimento
fictício de superioridade nata das culturas e dos povos europeus (SHOHAT;
STAM, 2010, p. 20)

Criticar a imagem eurocêntrica, deste modo, não quer dizer criticar a Europa em
si, mas condenar essa atitude que reduz a diversidade cultural a uma perspectiva que
posiciona o continente europeu como origem única dos significados. É a partir do discurso
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eurocêntrico que se justifica o discurso colonialista, que camufla as hierarquizações ao
naturalizá-las.
Segundo os autores, o modo de pensar do eurocentrismo assenta-se em quatro
operações intelectuais. A primeira delas seria a construção de uma concepção histórica linear
e, neste momento, a menção aos Estados Unidos é fulcral: “A história segue uma trajetória
linear que vai da Grécia clássica (construída como ‘pura’, ‘ocidental’ e ‘democrática’) à
Roma imperial e, em seguida, às capitais metropolitanas da Europa e dos Estados Unidos. O
eurocentrismo encara a história, portanto, como uma sequência de impérios: Pax Romana, Pax
Hispanica, Pax Britannica, Pax Americana.” (SHOHAT; STAM, 2010, p. 22). A imagem dos
Estados Unidos como o último Império Ocidental ratifica nosso argumento que o coloca como
herdeiro da modernidade eurocêntrica.
A segunda operação intelectual deriva do princípio de que o Ocidente progride
inexoravelmente na direção de instituições democráticas. Aqui também os Estados Unidos são
os herdeiros notáveis, pois reconhecidamente se colocam como os defensores da democracia e
da liberdade perante as “ditaduras” do globo. A terceira tendência é a de ignorar as tradições
democráticas não europeias, inclusive as indígenas, operando assim um novo provincianismo.
A quarta tendência é a que minimiza as práticas opressoras do Ocidente – como o
colonialismo, o tráfico de escravos e o imperialismo – considerando-as situações excepcionais
– certamente a violência que caracteriza a conquista do Oeste é uma dessas práticas de
exceção. Assim, os autores endossam o aspecto do mito da não violência característico da
modernidade do qual Dussel nos falara anteriormente.
A última operação intelectual é a que ignora a natureza multicultural e
palimpséstica do próprio Ocidente. Isto é, a Europa arroga para si méritos e características que
são emprestadas de outras culturas. “O Ocidente, como afirma Barbara Kirshenblatt-Gimblett,
‘rompe os laços entre as formas e suas origens, converte essas formas em influências, leva tais
influências ao centro, deixa as origens nas margens e se parabeniza por ser tão cosmopolita”
(SHOHAT; STAM, 2010, p. 22). Logo, a crítica ao eurocentrismo não pretende desmoralizar
as virtudes europeias, mas considerá-las sob o prisma do não europeu, sem atribuir a estes
deficiências reais ou imaginárias, possibilitando assumir o discurso eurocêntrico como
provinciano e obliterador de seu caráter multicultural.
Para o trabalho em questão, o problema dos autores se coloca como central:
“quais estratégias narrativas e cinematográficas têm privilegiado perspectivas eurocêntricas e
como tais perspectivas têm sido questionadas” (SHOHAT; STAM, 2010, p. 28)? Entendemos
que o que aqui se propõe é uma forma de responder a essa questão. O faroeste, de acordo com
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os autores, insere-se no repertório mais abrangente de imagens imperialistas que, em verdade,
começaram a ser produzidas desde o início do cinema.
A propósito, os próprios autores avaliam que este fato é pouco lembrado por
muitos analistas: a coincidência do surgimento do cinema com o auge da expansão
imperialista sobre o globo:

A dominação colonial dos povos nativos, o controle científico e estético da
natureza – por meio de esquemas classificatórios –, a apropriação capitalista
dos recursos e a organização imperialista do planeta sob um regime panóptico, tudo isso fez parte de um sólido movimento histórico mundial que
atingiu seu apogeu no início do século XX. Na verdade, é crucial para a
presente discussão que os primórdios do cinema tenham coincidido com o
apogeu vertiginoso do projeto imperialista, época na qual a Europa
controlava vastas extensões territoriais estrangeiras e uma grande quantidade
de povos dominados. (O menos explorado dentre todos os notórios “acasos”
– os começos conjugados de cinema e psicanálise, de cinema e consumismo,
de cinema e nacionalismo – tem sido, justamente, a coincidência da ascensão
do cinema com o apogeu do imperialismo) (SHOHAT; STAM, 2010, p. 141)

Assim, o tema do nacionalismo precisa ser abordado sob esse prisma. Com efeito,
o western se mostra não apenas um mito nacional, mas também um mito imperial que pode
inculcar nos ânimos nacionalistas a visão do “Império” que os Estados Unidos começavam a
elaborar na passagem entre os séculos XIX e XX. De acordo com os autores, “opiniões sobre
as origens e a evolução das nações sempre se materializam na forma de narrativas”
(SHOHAT; STAM, 2010, p. 145). Essa ideia de certa forma foi abordada com Anderson com
relação ao romance e ao jornal a partir do capitalismo tipográfico. Por isso, as histórias
nacionais são sempre representadas como uma narrativa contínua em grande escala. Shohat e
Stam defendem que o cinema será instrumento fundamental para isso, continuando aquilo que
o romance realista principiara no século XIX:

De modo análogo às ficções literárias nacionalistas, que imprimem a uma
variedade de acontecimentos uma noção de destino linear e compreensível,
os filmes organizam os acontecimentos e as ações em uma narrativa
temporal que caminha para um desfecho, moldando, assim, nosso modo de
pensar tanto o tempo histórico quanto a história nacional. Como modelos
narrativos cinematográficos não constituem meros microcosmos refletores
de processos históricos, há que se frisar o papel que eles exercem, a saber, o
de matrizes ou padrões empíricos nos quais a história pode ser moldada e a
identidade nacional representada. (SHOHAT; STAM, 2010, p. 145)

O cinema, deste modo, colaborou para que se construíssem as identidades
nacionais imperialistas e, para além disso, auxiliou a consolidar uma solidariedade racial que
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assumisse o “fardo do homem branco”. Essa solidariedade agia no sentido de amenizar os
efeitos da descontinuidade territorial do império, reforçando a sensação de pertencimento
típica da comunidade nacional.
Entretanto, o cinema teria não apenas herdado funções do romance, mas também
haveria de modificá-las. A relação espaço-temporal do cinema – o cronotopo – é muito mais
evidente, materializando-se nos quadros e na passagem do filme. Tempo, enredo e histórias
nacionais e imperialistas são muito mais eficientemente representados através das imagens
dos filmes do que durante a leitura do romance permite. Além disso, a experiência de assistir
aos filmes na sala de cinema é comunitária. A plateia que assiste ao filme é uma pequena
“nação” provisória, ocasionando ao cinema o potencial de colaborar mais efetivamente para a
construção de identidades comunitárias – em constraste com a experiência de leitura
individual do romance.
A hegemonia da produção de imagens imperiais esteve também ligada à
distribuição. Shohat e Stam apontam de que forma o monopólio sobre essa etapa facilitou a
disseminação dessas imagens, mesmo sobre os povos dominados. Por meio do cinema, o
cidadão imperialista foi enaltecido em sua pretensa superioridade e invulnerabilidade,
estimulando o prazer voyeurista das plateias europeias e produzindo um sentimento de
ambivalência nos espectadores colonizados, que, se identificando com os heróis da trama,
encontravam-se a si mesmos representados como antagonistas.
Em razão disso, o cinema adicionou ao espetáculo a narrativa, de modo a contar a
história do colonialismo sob o prisma do colonizador. Nesse processo, outras vozes foram
silenciadas, outros discursos pretensamente subsumidos, outras versões da história ocultadas.
Desde Tarzan, passando pelas fantasias d’As minas do rei Salomão, até as missões científicas
de Indiana Jones iniciadas na década de 1980:

[...] o cinema dominante produziu filmes que idealizaram o empreendimento
colonial como uma missão civilizadora e filantrópica, motivada pelo desejo
de fazer com que os limites da ignorância, das doenças e da tirania
recuassem. A representação negativa dos nativos, executada de maneira
programática, ajudou a racionalizar os custos humanos do empreendimento
imperialista. Desse modo, a África foi retratada como uma terra habitada por
canibais na comédia Rastus in Zululand (1910), de Lubin, os mexicanos
foram reduzidos a “graxeiros” e “bandidos” em filmes como Tony the
Greaser (1911) [...], e os índios norte-americanos foram retratados como
saqueadores bárbaros em Fighting Blood (1911) e O último dos moicanos
(The Last of Mohicans, 1920) (SHOHAT; STAM, 2010, p. 159).
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A menção a Fighting Blood, filme analisado por nós, evidencia a perspectiva
dialógica que o faroeste estabelece com essas imagens imperiais. Guardadas as
especificidades estadunidenses, todo o processo de ocupação do Oeste – a aquisição da
Louisiana, a anexação do Texas, a guerra com o México, os acordos com a Inglaterra –
legimitado pelo Destino Manifesto e pela doutrina de James Monroe deve ser compreendido
também a partir de suas vinculações com a expansão imperialista sobre o globo.
Essa questão põe novamente em relevo a situação peculiar que os Estados Unidos
viviam, pois, como já mencionamos, tratava-se da primeira nação ex-colonial que empreendia
práticas coloniais. Os autores auxiliam a reforçar a perspectiva continuísta do projeto histórico
ocidental assumida pelos estadunidenses, como se percebe através da recorrência da imagem
imperial em Hollywood:

Apesar das origens históricas dos Estados Unidos, que remontam às revoltas
contra os britânicos, os filmes hollywoodianos sempre demonstraram
entusiasmo semelhante ao do cinema europeu em relação ao colonialismo de
raízes europeias [...] Desse modo, houve uma dissolução sobreposta gradual
e dramaticamente, através da qual o imperialismo do século XIX – imposto
pelos britânicos – transmutou-se no imperialismo do século XX – dominado
pelos americanos” (SHOHAT; STAM, 2010, p. 165).

As evidências apontadas pelos autores são muitas. A mais importante para o nosso
propósito é a constatação de que três dos mais importantes épicos que retratam a ação
britânica sobre a Índia foram refilmados como faroeste (Cf. SHOHAT; STAM, 2010, p. 166).
Deste modo, os Estados Unidos resolvem o seu “meio-termo histórico” – um poder
revolucionário anticolonial que se converte em poder colonizador hegemônico – inserindo-se
em uma dinâmica de “circularidade imperialista” que recicla a superioridade europeia perante
todos os povos.73 É no contexto dessa circularidade imperialista que o faroeste se estabelece
como paradigma e para confirmar o ponto basta que lembremos: nas palavras de Yancey
Cravat em Cimarron, a colonização do Oklahoma não era a construção de um novo Império?
73

Os autores estendem essa dinâmica até mesmo à ficção científica. Como já apontamos, a expressão que faz do
espaço “a último fronteira” evoca as dinâmicas imperiais como a do faroeste e do mito do progresso e do avanço
da civilização sobre a barbárie. Para confirmar essa impressão, basta mencionar os habitantes da lua de George
Mélies em Viagem à Lua (1902), que remontam aos “exóticos” povos das colônias (sendo inclusive capturados
para exposição perante os olhos do europeu, tal qual se dava nas feiras imperiais com “espécimes” africanos) e
os Ewoks de Star Wars – O retorno de Jedi (1983), que veneram o herói euro-americano e o defendem, numa
clara alusão ao comportamento de cooperação esperado dos povos dominados. Quanto a este último exemplo, é
sintomático que, no momento em que escrevemos, uma polêmica envolva a continuação da saga espacial. O
trailer do sétimo filme da série (Star Wars – O despertar da Força) previsto para ser lançado em 2015 tem um
negro como primeiro personagem apresentado. A mera possibilidade de que o filme possa ser protagonizado por
um personagem não branco tem gerado diversas manifestações de preconceito nas redes sociais, o que reforça a
perspectiva da permanência da influência de algumas imagens imperiais ainda hoje.
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A circularidade no filme aparece também quando em um dos afastamentos do personagem
sabemos que ele fora lutar na Guerra Hispano-Americana.
Sobre o tema, os autores assinalam a forma obscura pela qual o faroeste é afastado
da ação imperialista estadunidense, geralmente explicada pelas ações dos Estados Unidos
sobre o Caribe e o Pacífico. John Lukacs (2006) é um dos poucos que aponta essa vinculação,
estabelecendo de que forma a década final do século XIX é configurada como um instante no
qual os estadunidenses assumiam-se como novo império mundial e de que forma o tema da
conquista do Oeste auxiliava nessa elaboração. Nas palavras do autor, “o desejo por prestígio
e expansão era generalizado entre o povo norte-americano de maneira geral” (LUKACS,
2006, p. 28). O símbolo máximo dessa era foi justamente Theodore Roosevelt e seu espírito
nacionalista/imperialista. Diante do imenso afluxo de imigrantes que aportava na América – e
não apenas a do Norte –, Roosevelt estabelecia um novo nacionalismo imperialista, mas não
cosmopolita, que estabelecia uma nova versão da autoimagem estadunidense: aquela do
jovem herói do Oeste. Nesse instante, Lucaks retoma o poder renovador da wilderness e a
imagem idealizada da fronteira no melhor estilo turneriano:

Theodore Roosevelt era somente um de vários jovens norte-americanos de
classes mais altas que, frequentemente por razões de saúde, tinham sido
enviador por suas famílias ao Oeste nos anos de 1880. Vindo do ar marrom
de carvão das enfumaçadas e inchadas cidades do Leste, seus pulmões
mentes e corações eram instantaneamente revigorados pelo ar puro do Oeste.
Subsequentemente, eles se inclinavam a idealizar uma vida ao ar livre, vendo
no Oeste norte-americano um renovado e saudável homem anglo-saxão –
que Roosevelt e seu amigo Owen Wister reconheciam e proclamariam como
o tipo nacional, e de maneira nenhuma cosmopolita [...] A disposição do
povo norte-americano em aceitar, e até de se inspirar nesse tipo de
idealização, era evidente no enorme e duradouro sucesso de The West
Virginian74, de Wister, que, publicado em 1902, fez do caubói a figura
central da lenda norte-americana: a concepção, a publicação e o sucesso de
The West Virginian pertencem menos à história da literatura e mais à história
da imaginação norte-americana. (LUKACS, 2006, p. 30)

Por sua vez, Mattos (2004) já havia indicado a importância desse romance para a
idelização da imagem do cowboy e do Oeste e isso é ainda mais reforçado quando considera
que o romance fora publicado no momento em que a era do Oeste acessível deixava de existir.
Lucia Lippi Oliveira (2000) retoma justamente esse momento como aquele em que um grupo
teria formulado esse sistema ideológico-mitológico sobre o qual a identidade nacional se
consolidava:
74

Não sabemos exatamente por que o autor faz uso do título The West Virginian em lugar de The Virginian,
como o romance foi publicado.
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Compõem este grupo, entre outros: o político Henry Cabot Lodge, o
conservacionista Gifford Pinchot, o historiador Frederick Jackson Turner, o
novelista Owen Wister, os antropólogos Madison Grant e Henry Fairfield
Osborn, além de sua figura maior e central, Theodore Roosevelt. Seu
entusiasmo pelo Oeste e pela história dos pioneiros, sua ligação ao
“progressivismo”, permitiu atuar em um papel fudamental na elaboração da
nova versão do mito da fronteira, versão esta que permanece no imaginário
americano durante o século XX e que pode ser surpreendida em muitas
manifestações culturais contemporâneas (OLIVEIRA, 2000, p. 130).

A autora também menciona sobre como, ao findar o século XIX, consolida-se a
vinculação da expansão estadunidense como continuação da histórica ocidental:

É neste contexto que se procura a tradição americana. Seria o europeu
transplantado, o puritano da Nova Inglaterra, o sulista de antes da Guerra
Civil, o homem da fronteira ou aventureiro, o yeoman jeffersoniano, o
urbano hamiltoniano, qual seria afinal a tradição unificadora? É também
neste momento que se faz a releitura da chegada de Colombo à América.
Colombo passa a pertencer à galeria dos heróis norte-americanos, herói que,
como Boone ou Crockett, aceitou o desafio do desconhecido. Outros o
seguiram e começaram a construir o império americano (OLIVEIRA, 2000,
p. 137)

Assim, o romance de Owen Wister é considerado a primeira obra de vulto que
sacramenta o cowboy como herói nacional e como o herdeiro máximo da tradição colombiana
de abandonar o conforto da civilização rumo ao desconhecido. O livro escrito a partir da
própria experiência de Wister no Wyoming – por problemas de saúde – foi incetivado por e
dedicado a Roosevelt, estabelecendo a evidente dimensão imperialista da imagem do cowboy
– ainda que não cosmopolita. A continuidade britânica-estadunidense aparece inconteste
quando Oliveira afirma que “para Wister, o cowboy seria o descendente direto dos Cavaleiros
da Távola Redonda, e seu comportamento seria similar ao de seus ancestrais saxões”
(OLIVEIRA, 2000, p 142). A descrição que a autora faz do cowboy de Wister é emblemática:
“Alto, olhos claros e bem apessoado, o cowboy escolhia seus amigos por suas habilidades de
beber, atirar e fazer os trabalhos do rancho” (OLIVEIRA, 2000, p. 143). É impossível não
retomarmos a visão que John Wayne consolida e difunde em seus personagens.
Em The Virginian, o homem é pragmático, simples, rústico e modesto. O cowboy
mantém a liberdade, a autorrealização e a autodeterminação. Essas são as características
necessárias para uma nação imperialista capaz de posicionar-se perante as potências
europeias. Deste modo, o entusiasmo de Roosevelt com The Virginian amplia o mito do
Oeste. Este, agora, é a manifestação mais positiva do imperialismo anglo-saxão – o norte da
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Europa hegeliano – pois une o poder do Império ao caráter regenerador da fronteira. Lucia
Lippi Oliveira, em extensa passagem, expõe essa vinculação que aqui nos importa:

O Oeste passa a ser o grande teatro onde estaria sendo encenada uma peça
histórica. A conquista do Oeste é apresentada como realização do “velho
estoque” de americanos que, imbuídos do sentido de destino manifesto
agora, conquistam novos territórios. Theodore Roosevelt, em The Winning of
the West (1889), coloca com clareza que, se a descoberta da América foi o
início de um novo período de expansão racial, a conquista do Oeste
comprovava a superioridade saxã na América e a americana no mundo.
Assim, o que era um campo comum de valorização da fronteira para a
construção do caráter do americano, como nas teses de Turner, ganha
perspectiva nova pela crença na superioridade inerente dos anglo-saxões e
correspondente inferioridade de outras raças. Nesta perspectiva, estava
destruído o poder assimilacionista da democracia americana e a força e valor
da fronteira forjando o homem comum. Os atributos do homem do Oeste,
que teriam construído a nação, seriam atributos de raça e serviam para
definir a nacionalidade americana como a fusão de uma raça particular com
condições ambientais específicas (OLIVEIRA, 2000, p. 146)

Assim é que retomamos a perspectiva de que o western é uma imagem
eurocêntrica. Isso explicaria o fato de o western ter se tornado uma “obsessão nacional” –
representando aproximadamente um quarto de todos os filmes longa-metragem produzidos
nos Estados Unidos entre 1926 e 1967, segundo Shohat e Stam –, entendendo que ele
confirma essa perspectiva da conjugação da imagem nacionalista com a imagem imperialista.
Comparada com outros temas históricos – como a Independência ou a Secessão – os autores
também ilustram de que forma a ocupação do Oeste predomina enquanto momento histórico
privilegiado na imaginação da nação, alicerçado sobre aquilo que denominam de “mito da
fronteira” – a essa altura a “tese” já se mostra uma ilusão e se evidenciam os desobramentos
da expressão: o mito do western como mito da fronteira, como mito da modernidade, como
mito do progresso. “O mito da fronteira tem suas raízes ideológicas em algumas discussões
[...]: as leis competitivas do darwinismo social, a hierarquia das raças e dos sexos e a ideia de
progresso. Tal mito atribuiu um caráter excepcionalmente nacionalista a um processo
histórico comum, a saber, o ímpeto expansionista europeu em direção à Ásia, à África e às
Américas [...]” (SHOHAT; STAM, 2010, p. 169).
Ora, esse é o nosso esforço desde o início do trabalho. Ainda que considerando as
particularidades do nacionalismo estadunidense, defendemos que a tese (mito) da fronteira de
Turner e suas representações plasmadas no western só adquirem sua plena significação
quando inseridas no cenário de afirmação do projeto histórico ocidental, o projeto de
modernidade. Assim, se o faroeste é uma imagem eurocêntrica, a crise das representações

CAPÍTULO II – “QUANDO A LENDA SE TORNA FATO, PUBLIQUE-SE A LENDA”

238

clássicas do western são manifestações da crise do eurocentrismo e do projeto histórico que
ele legitima. O Novo Western é um faroeste “pós-moderno”.
Os autores também retomam o aspecto condensador da narrativa do faroeste que
suprime os momentos iniciais de construção da nação. O western desempenhou assim um
“papel pedagógico crucial na formação da sensibilidade histórica de inúmeras gerações de
norte-americanos” (SHOHAT; STAM, 2010, p. 169). O que a experiência comunitária de
assistir ao faroeste proporcionava era justamente a consolidação da identidade comunitária
nacional, a imaginação da nação imperial que se firmava na primeira metade de século XX.
Por essa razão, o Oeste não será mostrado como um lugar, mas como um movimento. De fato,
quando pensamos na própria expressão far west, percebemos a indicação de uma passagem
até esse lugar longínquo, de um avanço em sua direção, de um progresso enfim. Nas palavras
dos autores, é como se através dos filmes se projetasse a visão de uma possibilidade ilimitada
manifesta na imagem – paradigma recorrente em nossas análises – que retrata o herói
dominando sobre o espaço, contemplando a wilderness. A larga utlização do widescreen –
como em Shane – a partir da década de 1950 é o recurso técnico que mais enfatiza essa
perspectiva de visão dominante. Também em muitos filmes, como em The Iron Horse (O
cavalo de ferro, 1924) de John Ford, essa perspectiva do progresso é materializada pela união
continental das linhas férreas, o símbolo máximo do progresso:

Uma nação com ambições continentais se cristaliza na tela na medida que
diferentes grupos se unem em torno de um projeto comum. A terra selvagem
é domesticada e valorizada com o progresso pesonificado pela locomotiva,
seu avatar metálico, um veículo frequentemente associado metonímica (a
estação de trem de Lumière) e metaforicamente ao próprio cinema. Uma
forma diferente de construção de enredo transmite os valores do progresso e
desenvolvimento no Iluminismo e determina um “final feliz” cômico, sob o
signo da providência, para os personagens que representam o Oeste, e um
destino trágico para aqueles personagens que representam o outro. Assim,
um paradigma narrativo é produzido para servir às noções teleológicas de
progresso nacional e destino manifesto (SHOHAT; STAM, 2010, p. 175)

Deste modo, a intenção dos autores não é a de apagar as características únicas do
gênero, mas sim a de salientar suas premissas ideológicas comuns a outras representações,
sobretudo as embasadas no mito do progresso legitimador da ação imperialista. A dimensão
histórica desse fato é dramatizada pela informação de que muitos generais que lutaram nas
“Guerras Indígenas” lideraram batalhas posteriormente na ação imperialista estadunidense nas
Filipinas. De modo análogo, porém reverso, muitos atores que ganharam fama por filmes
imperiais, tornaram-se posteriormente astros do western.
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Ao final desta primeira parte, esta é a tese que queremos endossar. Nosso esforço
foi o de analisar a emergência e cristalização do faroeste como gênero cinematográfico,
abordando ao máximo as possíveis camadas de significação que se acumulam sob suas
representações, para que tenhamos condições mais substanciais de interpretar as mudanças
que se processam sobre essas representações a partir da década de 1960. Ao fim e ao cabo, se
o faroeste é o mito que mais influencia na imaginação da nação, e se a nação em si e sua
dinâmica imperial são fruto da modernidade, a representação crítica do processo de ocupação
do Oeste será assumida, no limite, como uma representação crítica de todo o projeto histórico
ocidental e eurocêntrico. É à identificação dessas alterações sob esse ponto de vista que nos
dedicaremos no próximo capítulo.

PARTE II

ONDE O VELHO OESTE NÃO TEM VEZ:
A REVISÃO DO MITO DO WESTERN

CAPÍTULO III
“WE BLEW IT!”:
o revisionismo crítico da imagem da nação

Yeah darlin’
Gonna make it happen
Take the world in a love embrace
Fire all of your guns at once
And explode into space
Like a true nature’s child
We were born, born to be wild
We can climb so high
I never wanna die
Born to be wild

A década de 1960 foi certamente uma época singular. A natureza de nosso
problema obriga-nos neste momento a um olhar atento sobre o contexto desses anos
iconoclastas e contestadores. Procuramos apontar anteriormente de que forma as negociações
entre produção e recepção estabeleceram-se na cristalização das convenções e estruturas do
western, intentando identificar as mudanças que já se faziam sentir desde a década de 1940,
mudanças estas ligadas àquelas que se processavam na organização do studio system em
Hollywood e na própria sociedade estadunidense.
Assim, se o filme de faroeste – como obra de arte na era da reprodutibilidade
técnica e como produto da indústria do entretenimento hollywoodiana – deve suas
representações às próprias ações sociais com as quais dialoga, importa perceber de que forma
as agitações da década de 1960 ocasionaram alterações substanciais no interior da própria
indústria cinematográfica, na medida em que um novo público inundava as salas de exibição
demandando novas visualidades. Esta demanda atinge a política dos gêneros cinematográficos
que serão revistos, reinterpretados, revalorizados. Sendo o faroeste, para os estadunidenses,
um mito basilar para a imaginação de si mesmos e da nação, o revisionismo que o alcança não
deixará de representar uma contestação de todas as ideologias nele contidas.
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Em face disso, este capítulo se dedica a perscrutar as principais mudanças nas
representações dos elementos principais do faroeste, entendidas sob o prisma do impacto do
surgimento de uma Nova Hollywood embebida dos valores contraculturais e avaliada em seus
impactos sobre a própria imaginação da Nação como fantasmagoria moderna.

3.1 – A Nova Hollywood e o Novo Western
1962. A impressionante tela curva widescreen do Cinerama1 apresenta uma solene
e triunfal abertura sobre um crédito em que búfalos, diligências e indígenas disputam espaço.
Após quase cinco minutos de música épica, o espectador é lançado em um plano aéreo de
cimos montanhosos entre nuvens, paisagens gloriosas da wilderness. Enquanto as imagens se
sucedem na tela, em voice-over em tom didático, o narrador descreve o que se vê:

Esta terra tem um nome, e ele está marcado nos mapas. Mas os nomes, os
limites e a terra precisaram ser conquistados. Conquistados da natureza e do
homem primitivo. [...] Esta terra era conhecida apenas como Oeste,
conhecida somente por um punhado de brancos, caçadores solitários que
vagavam por ela buscando castores. Eram chamados de homens da
montanha, um novo tipo [...] mais índios que os índios, exceto por seu
sangue. Não conheciam nenhuma lei a não ser a sua própria. Livres como as
nuvens, sem fixar-se em lugar nenhum, em constante movimento, com seus
mocassins e cavalos sem ferraduras que não deixavam rastros. Como os
índios, com quem estavam em paz, não queriam nada além do que
encontravam, o que não era muito. As montanhas, os bosques, o território
selvagem, eram tão imutáveis quanto as estrelas.

As primeiras linhas do enredo apresentam os principais pontos da tese da fronteira
de Turner. Enquanto se ouve a narração, vemos imagens de um desses homens da montanha,
trajando seus mocassins e convivendo com indígenas e com a natureza. Prosseguindo na
materialização visual da frontier thesis, a narração continua, estabelecendo o constraste entre
o selvagem Oeste e o civilizado Leste. Os “rostos e instintos [do homem do leste] se dirigiam
para o Oeste”, para a superação dos obstáculos naturais que se colocavam à penetração do
continente. “Não havia estradas até as florestas, apenas rios, que fluiam na direção

1

Cinerama foi um dos diversos recursos tecnológicos criados na década de 1950 e utilizado até o fim da década
de 1960, que dispunha de múltiplos projetores e lentes para potencializar a experiência de assistir aos filmes em
salas de exibição, de modo a distanciar-se da experiência que a TV oferecia. Segundo Sklar (1975, p. 330), “o
Cinerama encontrou maior apoio, talvez por criar uma ilusão de tridimensionalidade sem a necessidade de
óculos especiais”. Isso se dava em função de sua tripla projeção em uma tela curva, que ampliava o horizonte de
contemplação do espectador.
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equivocada, norte ou sul, ou se detinham nas Alleganys.” Rios corretos seguiriam a Oeste, de
acordo com o espírito construtor da nação, com o progresso da civilização; na ausência deles,
um homem imaginou-os construindo o canal Erie, a ligação artificial entre o Atlântico e os
Grandes Lagos. A construção do canal foi, segundo o narrador, mais uma realização
alicerçada na forma como os “americanos” encaram seus sonhos que vêm a se tornar
realidade graças à determinação e ao empreendorismo destes. É assim que vemos a abertura
de How the West Was Won (A conquista do Oeste, 1962), o faroeste mais chauvinista de todos
os tempos.

O novo tipo de homem do Oeste, mais índio que os índios.

*
1969. A tela é divida ao meio. Do lado esquerdo vê-se uma projeção em sépia,
como nos primeiros filmes da história do cinema. Do lado direito, os créditos do filme vão
sendo apresentados. O único som que se ouve é o de um projetor, remetendo diretamente à
experiência que se imaginava ter ao assistir a um filme na aurora do século XX. O filme
envelhecido apresenta ações fictícias do histórico bando “The Hole in the Wall” (O Buraco na
Parede) assaltando um trem e sendo, posteriormente, perseguido por xerifes. O líder do bando
é Butch Cassidy, um dos grandes e mitológicos fora-da-lei do Oeste. Imediatamente a cena
nos reporta a The Great Train Robbery, que fora inspirada em um assalto real perpetrado pela
gangue que agora é representada. Metalinguisticamente, a abertura dessa obra planteia a
dimensão fantasiosa do cinema, seu aspecto de verossimilhança ilusória, sua capacidade de
projetar imagens e mitos a partir da história. Na abertura de Butch Cassidy and the Sundance
Kid (Butch Cassidy, 1969), recupera-se em poucos segundos os mesmos repertórios do mito
do western apontados na obra anterior, mas de forma autoconsciente e quase satírica, que se
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corporifica no encerramento da sequência, quando a seguinte frase se estampa na tela: “A
maior parte da história seguinte é verdadeira”.
*
Os heróis de How the West Was Won são membros de uma mesma família. Em
longas e épicas sequências acompanhamos a trajetória inicial dos primeiros colonos a
adentrarem o Oeste. Cruzando os rios e neles perdendo suas vidas, atravessando as planícies
em caravanas de carroças que são atacadas por indígenas, correndo em busca do ouro, lutando
na Secessão, construindo ferrovias, combatendo os fora-da-lei, todos os integrantes envolvemse com convenções narativas chave do western. São heróis, quase mártires, que semearam a
terra com seu sangue para a construção da nação, numa trama que se incia em 1839 e se
encerra em 1889, com o “fechamento” da fronteira. É a grande ode ao Oeste, a síntese
didática e ufanista de sua conquista, plasmada em uma das linhas do roteiro: “É disto que eu
gosto nesse país. Sempre há gramas mais verdes além da próxima colina”. Contra tudo e
contra todos, segundo a obra de 1962, os Estados Unidos se construíram como nação na
conquista do Oeste graças à força e à determinação de sua gente.
*
Os heróis de Butch Cassidy and Sundance Kid são dois bandidos. Charmosos,
inteligentes, em amizade sincera entre si e com a companhia de uma professora, namorada de
Sundance. Conhecemos a dupla, porém, ao final de sua carreira. Vemos primeiramente um
Butch Cassidy preocupado com as novas aparelhagens de segurança dos bancos – o Oeste está
perdendo sua rusticidade. O bando decide assaltar um trem da Union Pacific, mas sua segunda
investida é frustrada quando do interior de um dos vagões saem cavaleiros para os
perseguirem. Sobrevivendo apenas os dois personagens centrais, estes são caçados
implacavelmente por xerifes renomados e um índio que consegue rastreá-los até mesmo à
noite e em solo rochoso. O filme é uma meditação sobre o fim do Oeste mitológico. Quando o
xerife da cidade clama por reforço para perseguir os bandidos após o primeiro roubo ao trem e
niguém se prontifica, um vendedor de bicicletas tira proveito do agrupamento e profetiza: ela
substituirá os cavalos. Não tendo outra alternativa, os heróis (bandidos) se veem obrigados a
fugir para a Bolívia onde poderiam dar continuidade a suas atividades criminosas.
*
How the West Was Won se encerra em tom de otimismo. Os remanescentes da
família cruzam o Vale Monumental enquanto a integrante mais velha, que primeiro
atravessara o Canal Erie anos antes, canta a canção tema do filme: “Venha, venha, há uma
terra maravilhosa para o coração esperançoso e para a mão disposta. Venha, venha, há uma
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terra maravilhosa onde eu construirei uma casa na pradaria”. O narrador que explicara a trama
extra-diegeticamente pontua mais uma vez, enquanto cenas da grandiosidade e engenhosidade
da nação são exibidas na tela:

O Oeste que foi conquistado pelos pioneiros, colonos e aventureiros
desapareceu há muito tempo. Mas eles permanecem para sempre, porque
deixaram folhas na história que nem o vento nem a chuva poderão apagar
[...]. Da dura simplicidade de sua vida, de sua vitalidade, de suas esperanças
e dores surgiram as lendas de coragem e orgulho que inspiraram seus filhos,
e os filhos de seus filhos. Da terra regada com seu sangue, de seu afã em
explorar e construir, surgiram lagos onde antes havia desertos ardentes –
surgiram os frutos da terra, minas e trigais, hortas e serrarias. Todos os
tendões de um país em crescimento. De seus assentamentos rudes, seus
postos de comércio se tornaram cidades que estão entre as principais do
mundo. Toda a herança de um povo livre para sonhar, livre para agir, livre
para construir seu próprio destino.

*
Butch Cassidy and Sundance Kid se encerra melancolicamente. Após serem
abandonados pela namorada de Sundance, os bandidos são encurralados em uma cidadezinha,
quando identificados pelo comerciante local. Atacados pelos policiais locais, ainda assim
conseguem municiar-se para um último enfrentamento. Quando centenas de homens do
exército chegam ao local, os personagens constatam que não há saída, mas o bom-humor e a
camaradagem ainda lhes permite brincar com a possibilidade de continuarem sua vida
criminosa na Austrália. No instante em que os membros do exército se posicionam mirando
nos alvos, os dois homens saem de seu esconderijo em atitude suicida. A imagem se congela,
adquire o tom sépia do início do filme e abre-se o plano, como se estivéssemos vendo uma
fotografia que lentamente assume o tom sépia. O efeito do envelhecimento reforça a
mensagem: o tempo de Butch e Kid é passado, é história. O efeito final retoma o inicial,
sinalizando que o mito do Oeste é representação e não fato. Enquanto isso, ouvimos uma
saraivada de tiros serem disparados e imaginamos o trágico fim dos bandidos, pelos quais
afinal se torce ao longo da trama.
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O melancólico fim de Butch e Kid.

*
How the West Was Won foi sucesso de público e crítica. O encanto do Cinerama
atraiu milhares de pessoas aos cinemas, maravilhadas com as imagens únicas geradas pelas
três projeções em tela curva. Os três diretores principais, com destaque para Henry Hathaway
e John Ford são louvados em suas realizações nas resenhas dos principais meios de
comunicação. A sequência do estouro da manada de búfalos durante a construção da ferrovia
foi “dirigida magnificamente” tornando-se “tão vívida como nunca se viu em celulóide”.
Ainda hoje a obra é elogiada por seu apuro técnico, seu ritmo acertado para as três horas de
duração e pelas atuações do estelar elenco, no qual figura John Wayne, Gregory Peck, Henry
Fonda, James Stewart, Debbie Reynolds entre outros grandes nomes da época. Não há
menções, nas críticas analisadas, a nenhuma das particularidades ideológicas do filme.
*
Butch Cassidy and the Sundance Kid foi um extraordinário sucesso de público,
tornando-se a maior bilheteria do ano de 1969 e a trigésima quarta maior arrecadação
doméstica de todos os tempos em valores atualizados2. A crítica, porém, dividiu-se, ainda que
tal divisão tenha se manifestado, sobretudo nas questões técnicas e nas escolhas do roteiro.
Evidencia-se de certo modo a inadequação do filme como um western. Para alguns, o roteiro é
“constantemente muito bonito e nunca chega até o nervo, por Deus, para que se admita que é
um western”3. Para outros, o filme é “muito engraçado de um jeito estritamente
contemporâneo – a última palavra exuberante sobre o mítico Oeste Americano que sobrevivia
à época dos bandidos. Butch e Sundance tem a graça física dos heróis do Western clássico,
2

Disponível em: http://www.boxofficemojo.com/alltime/adjusted.htm. Acesso em 15 dez 2014.
Disponível em: http://www.rogerebert.com/reviews/butch-cassidy-and-the-sundance-kid-1969. Acesso em 15
dez 2014.
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mas todos os seus quatro pés são feitos de bolinhas de borracha” 4. Destaca-se, assim, seu
aspecto satírico, contestador e iconoclasta, relevando-se de que forma a obra descaracteriza a
infalibilidade dos heróis-bandidos: os planos de Butch nunca são exitosos, Kid não sabe
nadar, esquecem os comandos em espanhol durante seus assaltos na Bolívia, Butch admite
que nunca matara alguém até o final do filme etc. Situações cômicas que retiram a gravidade
do mito e a idealização típica dos personagens do Oeste, ainda que incorra em outra forma de
romantização, materializada no relacionamento fraternal dos bandidos. Butch Cassidy and the
Sundance Kid segue sendo considerado um dos westerns mais atípicos de todos os tempos.
*
Comparar as obras de 1962 e 1969 é uma forma de realçar as alterações
substanciais que se processam no interior das representações do faroeste, não apenas em
virtude das diferenças técnicas e ideológicas entre ambas, mas também em função das
relações dialógicas que estabelecem e que denotam as transformações não apenas no interior
da indústria cinematográfica hollywoodiana, como também da sociedade estadunidense.
Quanto às relações dialógicas, How the West Was Won é convencional. As
sequências do filme, por si só, sintetizam os clichês frequentes em diversos filmes de faroeste.
Pioneiros enfrentando corredeiras em “The Rivers”, momento em que encontram o homem
livre da fronteira que se recusa a ser domesticado pelo casamento. “The Plains” mostra as
caravanas de carroças atravessando as planícies e sendo atacadas por indígenas. “The Civil
War” abre espaço para a dinâmica norte-sul na Guerra de Secessão, mesmo que seu herói se
torne posteriormente um homem da lei do Oeste. “The Railroad” apresenta a construção das
ferrovias – capitaneada por um inescrupuloso capataz –, as constantes revisões nas
negociações com os indígenas e o ataque perpetrado pelos mesmos quando promovem um
estouro de manada de búfalos sobre o acampamento dos construtores. “The Outlaws” dialoga
mais efetivamente com a estrutura do western clássico, quando o homem do Oeste, mesmo
sendo casado e com família, se vê obrigado a encarar o passado, enfrentando um antigo
criminoso cujo irmão fora morto por ele. Como se vê, How the West Was Won leva o narrador
Spencer Tracy a afirmar na narrativa inicial: “olha por um espelho que reflete cento e vinte e
cinco anos antes”. Não apenas a narrativa, mas todos os temas e técnicas 5 são voltados para o
passado, para as grandes realizações dos diretores e dos atores participantes.

4

Disponível em: http://www.nytimes.com/movie/review. Acesso em 15 dez 2014.
Mesmo o Cinerama não era uma tecnologia inédita, tendo resistido por pouco mais de uma década como
recurso narrativo cinematográfico após o filme.
5
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Butch Cassidy and the Sundance Kid dialoga de forma intensa com os diversos
movimentos que se autoproclaram nouvelles ao longo da década de 1960. Se tomarmos como
ponto de partida um trecho da crítica ao filme publicada no NY Times, podemos identificar
essas ressonâncias. Quanto ao aspecto multifacetado da obra, o autor do texto afirma:
“Mesmo que o resultado não seja desagradável, é vagamente perturbador – você continua
vendo sinais de outro e melhor filme por trás de gags e efeitos que podem lembrar-lhe de
tudo, de Jules e Jim a Bonnie e Clyde e The Wild Bunch” 6. Na mesma frase e a partir de três
obras, o autor se refere à Nouvelle Vague, à Nova Hollywood e ao Novo Western, e isso
forçosamente nos conduz à percepção de como esse ímpeto pelo “Novo” que caracteriza a
década de 1960 é responsável por conceber a possibilidade de faroestes “pós-modernos”,
questão que reside na raiz de nossa preocupação aqui.
Comecemos pela compreensão da Nova Hollywood e pela falência do studio
system. Robert Sklar (1975) enfatiza que as estruturas da “casa de Adolph Zukor” vinham
sendo abaladas desde fins da década de 1940, quando pressões do Estado obrigaram à
separação entre as esferas de produção e exibição dos filmes, retirando dos estúdios o
monopólio do processo como um todo, obrigando-os a se desfazer de suas imensas cadeias
exibidoras. A pressão que os bancos exerciam para a concessão de financiamentos e
empréstimos forçava cada vez mais uma preocupação com fórmulas testadas e garantidas, que
contassem, sobretudo com pouca ousadia criativa e “artística”, além de nomes tarimbados e
astros e estrelas. Isso por sua vez, concedia força inédita aos agentes dos atores e atrizes que
ainda conservavam a aura de “divas e galãs” das décadas anteriores e que poderiam
representar atração suficiente de público. A questão é que o novo público majoritário do
cinema – os baby boomers que alcançavam a juventude – não se ligava a essa mentalidade
antiga, rejeitando seguidamente as fórmulas previsíveis da estrutura dos estúdios. Aqui
mesmo apontamos o fracasso que The Alamo representou em 1960 em termos de recepção
crítica e de público. Três anos depois, lançou-se Cleopatra, com salários astronômicos para
Elizabeth Taylor e Richard Burton, que quase arrastou os estúdios Fox à falência. Dados
apontam que o orçamento atualizado redundaria em excessivos US$ 330 milhões. Ainda que
o retorno mundial tenha superado o exorbitante custo da produção, Hollywood desesperava-se
diante da imprevisibilidade que se abatia sobre o desempenho de seus produtos.
Em razão disso, a década de 1960 assiste à manifestação no interior da indústria
cinematográfica estadunidense do mesmo conflito geracional que se perceberá na

6

Disponível em: http://www.nytimes.com/movie/review. Acesso em 15 dez 2014.
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contracultura e nos demais movimentos juvenis mundiais que chegam ao ápice em 1968. Os
tradicionais executivos dos estúdios compunham uma verdadeira geritocracia que pouco
compreendia das novas linguagens propostas, fossem elas advindas da nouvelles vagues
européias ou da geração que crescera assistindo e fazendo televisão. Sklar aponta que aqueles
que ascenderam à liderança de Hollywood com a Grande Depressão enfrentavam agora uma
crise intrínseca à indústria cinematográfica, vendo-se solapados por executivos e cineastas
jovens e com novas ideias.
Com sucessivas crises e fracassos, os estúdios perceberam que a solução se
encontrava na concentração de suas atividades sobre a distribuição, direcionando a primeira
etapa a produtores menores e independentes, abandonando os “enormes terrenos com estúdios
de filmagem, guarda-roupas, quilômetros de armazéns de contrarregra e cenário, atores
contratados etc.” (BISKIND, 2009, p. 18). Sklar afirma que com isso o cinema estadunidense
quase retornava à estrutura anterior à ascensão de Adolph Zukor na Paramount, separando
exibição, distribuição e produção, mas agora assumindo o centro principal de distribuidores:
estúdios sem estúdio. Assim, a pressão pelas bilheterias diminui progressivamente a
importância da figura do onipotente produtor da era dos estúdios, abrindo espaço para
produtoras menores que pudessem ousar novas abordagens e linguagens, novos conteúdos e
formatos. No embate sobre o estabelecimento dos gêneros cinematográficos, é justamente
essa confluência entre novas produtoras e uma demanda por novidade por parte do público
que enseja a oportunidade de inéditas representações, como se perceberá no Novo Western.
Com relação às mudanças específicas no interior da velha Hollywood é necessário
que destaquemos também o ocaso do Código de Produção, estabelecido na década de 1930.
Como vimos, o estabelecimento do documento esteve ligado à influência do Hays Office,
homem de proa que falava em nome dos estúdios. A fórmula dera certo de início:

Durante quase dois decênios depois de 1934, a Administração do Código de
Produção mantivera um controle rígido sobre as produções de Hollywood, e
as cifras cada vez mais altas de bilheteria até 1946 pareciam confirmar que o
entretenimento familiar limpo era o caminho de prosperidade. Mas como as
famílias encontravam um entretenimento limpo na tela da TV, a indústria
cinematográfica, por um impulso natural, tendia a reverter ao chocante e ao
excitante. (SKLAR, 1975, p. 343)

Por entretenimento “limpo” entenda-se, sobretudo a ausência de qualquer
explicitude em relação a sexo e violência. Entretanto, é preciso ressaltar que o
estabelecimento do Código não esteve ligado necessariamente a uma anuência por parte dos
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produtores aos padrões morais exigidos por parcela da sociedade – ainda que alguns, como
Louis Mayer, frequentemente se comprometessem publicamente com o entretenimento
familiar e moralizador. A popularidade de meras insinuações menos pudicas nos filmes
tornava-se ímã de público, evidenciando de que forma era necessário que a indústria
arriscasse não apenas nas técnicas formais – como o Cinemascope, o 3D e o Cinerama – mas
também nos conteúdos, ousando mais, fundamentalmente no apelo sexual. No limite, o foco
dos estúdios, em grande medida, nunca fora exatamente a produção de filmes moralmente
“limpos” e satisfatórios, mas produzi-los somente até quando não o fazer significasse uma
ameaça a sua arrecadação nas bilheterias.
A partir do instante em que filmes começaram a ser liberados para a exibição sem
o beneplácito do Código, a partir da década de 1950, o fim da autocensura tradicional de
Hollywood começou a se efetivar. Quando Joseph Breen, o líder da Administração do Código
de Produção, retirou-se do cargo em 1955, seu substituto, o inglês Geoffrey Shurlock,
mostrou-se pouco comprometido com a satisfação das exigências da Legião Católica da
Decência. “Em 1962 [ano da produção de Lolita, de Stanley Kubrick] talvez fosse mais
importante para um veterano da indústria cinematográfica [...] obter permissão para exibir um
filme com probabilidades de êxito financeiro do que discutir a moral desse mesmo filme”.
(SKLAR, 1975, p. 344). De fato, se o boicote católico fosse endereçado a uma obra, era mais
provável que isso resultasse em um público maior, curioso pela razão da decisão, do que
necessariamente uma ameaça de diminuição da bilheteria. A sociedade mudava, as ações
sociais se alteravam, a linguagem do cinema se modificava, a visualidade seguia esse ritmo:
logo, as representações caminhariam na mesma direção. O cowboy, como vimos, nem de
longe evocará o escotismo de Gene Autry.
A vigência do Código chegou ao fim quando Jack Valenti tornou-se chefe da
Associação dos Produtores Cinematográficos (Motion Pictures Association of America,
MPAA), a partir de 1966, substituindo esse norteador da concepção fílmica por um sistema de
classificações próximo ao que se efetuava na Grã-Bretanha. As classificações por faixa etária
ofereciam uma flexibilidade maior para a autocensura em Hollywood, abrindo espaço para
negociações mesmo durante a produção do filme. É essa abertura que explica como foi
possível eleger dois bandidos como charmosos protagonistas de um filme de estrondoso
sucesso como Butch Cassidy and the Sundance Kid, uma vez que o antigo Código inseria
entre seus “Be carefuls” a “simpatia pelos criminosos”. Os bandidos de The Great Train
Robbery ou Cisco Kid em The Old Arizona só foram representações possíveis antes do
mesmo.
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Essa oscilação ajuda a explicar muitas das diferenças na abordagem entre How the
West Was Won e Butch Cassidy and the Sundance Kid, os westerns indicados ao Oscar na
década de 1960. De fato, se analisarmos os indicados ao prêmio de melhor filme em cada um
dos anos veremos o quanto a indústria, a crítica e o público estavam dividindo-se entre as
velhas produções de gênero e as experimentações que flertavam com terrenos ainda
inexplorados. No mesmo ano em que Cleopatra e How the West Was Won concorreram, Lilies
of the Field (Uma voz nas sombras, 1963) também disputava o prêmio de melhor filme. A
película protagonizada pelo negro Sidney Poitier deu-lhe o prêmio de melhor ator, o primeiro
concedido a um afro-americano na história. Um ano antes, To Kill a Mockinbird (O Sol é para
todos, 1962) trazia um advogado defendendo um negro injustamente acusado de estupro.
Se os vencedores produzidos até 1966 foram filmes mais convencionais, as
produções do ano seguinte evidenciam a explosão que a segunda metade da década de 1960
representou socialmente e culturalmente nos Estados Unidos. In the Heat of the Night (No
calor da noite), o vencedor do Oscar, traz novamente Sidney Poitier, agora como um policial
que investiga um crime racial no Sul. Guess Who’s Coming to Dinner (Advinhe quem vem
para jantar) também planteia a questão racial ao mostrar os dilemas de um casal conservador
que vê a filha se enamorar por um negro – a “miscigenação” era um dos temas proibidos pelo
Código de Produção. Mas certamente os filmes mais emblemáticos do ano foram The
Graduate (A primeira noite de um homem) e Bonnie and Clyde (Bonnie e Clyde: uma rajada
de balas).
Ambos retrataram a desilusão de uma parte da juventude com o American way of
life e com a vida “plastificada” experimentada nos subúrbios estadunidenses da “Era de Ouro”
(Cf. HOBSBAWM, 1995). Se o filme de Mike Nichols mostra a desilusão e o vazio que
aguardam um recém-formado e suas aventuras sexuais com a entediada mãe de sua namorada,
a obra-prima de Arthur Penn marca indelevelmente a nova sensibilidade da juventude que
afluia aos cinemas na década de 1960. O casal de fora-da-lei, famoso durante a Grande
Depressão, também manifestava as contestações de uma juventude entediada, inconformada
com aquilo que se determinava para suas trajetórias dada a cultura moralmente conservadora
da sociedade estadunidense. Ambos os filmes contam também com uma abordagem ousada da
temática sexual: o primeiro, a virgindade e a relação de um jovem com sua namorada e com a
mãe da mesma simultaneamente; o segundo, a impotência do jovem Clyde perante as
investidas de Bonnie.
Bonnie and Clyde merece uma atenção maior aqui, pelas relações dialógicas que
estabelece com Butch Cassidy and the Sundance Kid. A mais óbvia está na idealização e
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romantização da vida de uma dupla de criminosos. As duas parcerias compõem-se de
assaltantes de bancos e em ambos os filmes os ladrões sentem-se lesando apenas as
instituições e não seus clientes. As aventuras que a vida do crime lhes proporciona estabelece
uma crítica à adoção de comportamentos que se adequem inadvertidamente às expectativas
sociais de sucesso e realização caras ao individualismo self made man estadunidense. Mas
talvez a mais pungente seja a que se vê ao final dos filmes. Na película de Arthur Penn, ainda
mais cruelmente que na obra de George Roy Hill, Bonnie e seu comparsa são encurralados de
forma covarde por um grupo de policiais – a imagem típica dos xerifes clássicos da
“America” – que implacavelmente os fulmina com “uma rajada de balas”, numa das cenas
mais violentas e icônicas da história do cinema. Segundo Palmer (in SCHNEIDER, 2008,
p.474):

na época de seu lançamento [...] Bonnie e Clyde foi fortemente condenado
por sua representação gráfica da violência. Desenvolvimentos tecnológicos
tinham tornado possível que se filmassem feridas de bala de forma mais
realística e a câmera de Penn com frequência se demora sobre os efeitos de
corpos baleados e pela dor e sofrimento resultantes. Naturalmente, filmes
americanos anteriores haviam se concentrado na violência, mas Bonnie e
Clyde foi o primeiro produto de Hollywood a fazer com que o espectador
experimentasse com intensidade o horror e até mesmo sua fascinante beleza.

Assim, ainda que em Butch Cassidy and the Sundance Kid não cheguemos a ver o
resultado da emboscada como na obra de Arthur Penn, podemos imaginar que o mesmo
acontecera com os heróis-bandidos da trama. No limite, o que se coloca é a própria
impossibilidade de que se consiga de fato romper com as amarras e imposições sociais,
apontando já neste momento para a frustração parcial das pretensões revolucionárias dessa
geração, seja na amplitude das questões da contracultura seja nas novas abordagens estéticas
da Nova Hollywood.
Assim, a emergência do Novo Western está relacionada à consolidação da Nova
Hollywood, suas novas linguagens e abordagens, sobretudo porque se tratavam de diretores
que reverenciavam o cinema clássico, mas assumidamente visavam trazer às suas múltiplas
referências uma estética que evocasse as linguagens europeias que vinham desde a década de
1950 – como o Neorrealismo italiano e a Nouvelle Vague francesa. É interessante notar que
esta dinâmica de certa forma representa o reverso do movimento de consolidação de
Hollywood em seus primórdios. Se no início de sua história a indústria do cinema
estadunidense empreendeu seu westward movement dirigindo-se à Califórnia e estabelecendo
uma linguagem e uma forma de fazer cinema genuinamente estadunidenses, a salvação de
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Hollywood durante a crise financeira de fins da década de 1960 foi encontrada no sentido
contrário, voltando-se para o Leste e para o Velho Continente outrora desprezado. Antes
mesmo, Hollywood se alimentará de Nova York. A maioria dos atores virá do Actors Studio,
da Big Apple, onde estudavam o Método de Stanislawky adaptado por Strasberg. A década de
1970 será a de diretores como Martin Scorsese e Woody Allen: “[...] Os 70 foram a década
em que Nova York engoliu Hollywood, em que Hollywood foi Gothamizada” (BISKIND,
2009, p. 15).
Toda essa geração devota-se à questão do cinema como arte. Sklar afirma que “a
arte – ou melhor, a palavra ‘arte’ reingressara no mundo cinematográfico norte-americano, no
período que seguiu à guerra, por intermédio da Europa” (SKLAR, 1975, p. 338) e este
reingresso é fundamental para que se configure a crise de identidade do próprio cinema
estadunidense e que reverberará sobre o faroeste. Como acomodar a noção de arte a uma
indústria tão genuinamente capitalista e massificadora como Hollywood? Por outro lado,
como transformar filmes de notável apuro estético, formal e até temático em mero
entretenimento corriqueiro e superficial? Esta é em última instância a tensão que avulta ao
cinema ainda hoje e é ocasião oportuna para que reafirmemos que a dicotomia pura e simples
não a caracteriza. Benjamin já explicitara de que forma mesmo no interior do sistema
industrial e empresarial – e em nosso contexto pós-Nova Hollywood, no interior da era do
blockbuster – é possível assumir os filmes como mecanismo de ruptura e como veículo em
que a politização da arte seja viabilizada. Retornando ao contexto espécífico da década de
1960, Sklar afirma:
[...] A palavra “arte” estava carregada de significados que não se
acomodavam à realidade de Hollywood: o sistema industrial de produção, os
públicos de massa, os lucros enormes, o domínio exercido sobre os
trabalhadores no cinema pelo produtor, a criação colaborativa – ou de uns
restos de ceticismo sobre a capacidade dos norte-americanos de produzir
arte. Como quase toda gente nas universidades e nos círculos intelectuais
acreditava que a arte vinha da Europa para a América, havia uma
predisposição para acreditar que o cinema como arte também teria de cruzar
o Atlântico, vinda do lado de lá. (SKLAR, 1975, p. 340)

É exatamente este o cenário ao qual nos referimos no capítulo anterior do
recrudescimento em Hollywood da “teoria do autor” estimulada pelas questões colocadas pela
Nouvelle Vague francesa, fortalecendo uma geração de diretores que buscará se firmar como
artistas-autores, intentando até mesmo hierarquizar aqueles que possuíam autoria mesmo
quando a lógica era a de fazer do diretor um mero funcionário da equipe de produção – como
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Ford, Hitchcock ou Hawks. Biskind também se preocupará em mostrar a influência de
Andrew Sarris no contexto, como fizera Robert Stam anteriormente:

O novo poder dos diretores era legitimado por sua própria ideologia, o
conceito de “autor”. A teoria do autor era uma invenção de críticos franceses
que sustentavam que diretores estão para filmes assim como poetas para
poemas. Nos Estados Unidos, o principal defensor da teoria do autor era
Andrew Sarris, que escrevia para o Village Voice e usava seu púlpito para
divulgar a então inédita ideia de que o diretor era o único autor de seu
trabalho, independentemente de quaisquer contribuições que roteiristas,
produtores e atores pudessem ter dado. Ele catalogava os diretores em ordem
hierárquica, o que tinha apelo imediato para jovens cineastas passionais que
então sabiam que John Ford era melhor que William Wyler e porquê.
(BISKIND, 1975, p. 14)

A citação acima é importante porque explicita de que forma é a partir desse debate
artístico-autoral que o western será revalorizado enquanto gênero cinematográfico, como
também destacamos no capítulo anterior a partir do estruturalismo-autoral. Mesmo que na
década de 1950 o faroeste já houvesse avançado bastante no que tange ao reconhecimento de
sua relevância temática e formal, a identificação mais elementar do gênero com os filmes B
ainda fazia com que a maioria da indústria e a própria Academia encarassem o western como
escapismo infantil, entretenimento juvenil. É por esse momento que Ford e Hawks serão
revalorizados e que os filmes de faroeste encontrarão novo prestígio, o que se evidenciará até
mesmo nas premiações. Já afirmamos anteriormente que o autorismo auxiliou a recuperar o
cinema de gênero e basta pensarmos que alguns filmes icônicos da Nova Hollywood
funcionaram exatamente neste próposito – The Godfather (O poderoso chefão) para os filmes
de máfia, The Exorcist (O exorcista) para os filmes de terror e o próprio Butch Cassidy and
the Sundance Kid para o western – para que concordemos com esta reavaliação. Assim

em oposição à perspectiva da Escola de Frankfurt, do gênero meramente
como um sintoma de produção em série massificada, os teóricos começaram
a perceber o gênero como a cristalização de um encontro negociado entre
cineasta e audiência, uma forma de conciliação entre a estabilidade de uma
indústria e o entusiasmo de uma arte popular em evolução. (STAM, 2011,
p.148)

Com isso, os gêneros são revisitados e revisados, revisionismo esse que está na
base de nossa compreensão das inéditas representações do Novo Western. A retomada dos
gêneros estimula outro tema enfocado por essa nova geração: o debate em torno do realismo e
da reflexividade no cinema. Ou seja, à medida que os gêneros são estudados, revisitados e
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desconstruídos, há um influxo nas relações dialógicas entre os filmes, uma vez que as
referências às obras clássicas se fazem obrigatórias, seja para endossá-las ou contestá-las. Em
última análise, o que os cineastas fazem em muitos casos é assumir o caráter representacional
do cinema, publicizando as estratégias que provocam a ilusão da realidade.
A estética realista é associada ao cinema clássico e, por essa razão, segundo
algumas tendências de esquerda, presta-se à veiculação de ideologias conservadoras e
reacionárias. De modo geral, o realismo sempre fora assumido como a tendência
predominante do cinema na busca pela verossimilhança:

Combinando os códigos de percepção visual introduzidos no Renascimento
– a perspectiva monocular, os pontos de fuga, as impressões de
profundidade, a precisão da escala – com os códigos narrativos dominantes
da literatura do século XIX, o filme de ficção clássico conquistou o poder
emocional e o prestígio diegético do romance realista, cuja função social e
regime estético prolongava. (STAM, 2011, p. 166)

Esta perspectiva incide diretamente sobre o cinema hollywoodiano clássico:

[...] A narração hollywoodiana clássica constitui uma configuração particular
de opções normalizadas para a representação da história e a manipulação do
estilo. O filme hollywoodiano clássico apresenta indivíduos
psicologicamente definidos como seus principais agentes causais. Estes
lutam para dar solução a problemas claros ou alcançar objetivos específicos,
a história finalizando-se ou com a resolução do problema ou com um claro
alcance ou não alcance dos objetivos. A causalidade deflagrada pelas
personagens fornece o princípio unificador primário, ao passo que as
configurações espaciais são motivadas pelo realismo e também pela
necessidade composicional. As cenas são demarcadas por critérios
neoclássicos – unidade de tempo, espaço e ação. A narração clássica tende a
ser onisciente, altamente comunicativa e apenas moderadamente
autoconsciente. (STAM, 2011, p. 167)

Há autores que preferem a expressão “naturalismo” a “realismo”. Estes reservam
“a palavra realismo para a estética que propõe uma abertura para o mundo, a fim de captar a
essência das coisas” (BAPTISTA, 2013, p. 29). Aqui, utilizaremos a expressão realismo com
o sentido que o naturalismo também expressa, qual seja o esforço de boa parte do cinema em
estabelecer a ilusão do contato pleno da plateia com o mundo representado. Em contraposição
a essa característica realista, a reflexividade seria marcada pela “autorreferencialidade” e pelo
“antiilusionismo”. Ora, afirmamos ao longo de todo o trabalho de que modo o gênero do
faroeste expõe uma crescente autoconsciência formal e temática. Entretanto, se essa
autoconsciência ainda não fora tão contestadora em High Noon e mesmo tenha colaborado
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para a produção de Shane, formalmente clássico, o Novo Western a partir da
autorreferencialidade da Nova Hollywood assumirá uma postura iconoclasta, estabelecendo
para em seguida derrocar o mito do faroeste e da fronteira. Para o alto modernismo do
segundo pós-guerra, “a reflexividade evoca uma arte não representacional caracterizada pela
abstração, fragmentação e colocação em primeiro plano dos materiais e processos artísticos”
(STAM, 2011, p. 174). Ainda que a questão do evidenciar os meios e os processos artísticos
não seja tão preponderante em Hollywood, é inegável que os filmes deste contexto colocam
sob perspectiva o passado e a estética realista, usando-se da mesma em muitos casos para
subverter determinados pontos. O próprio Robert Stam afirma que realismo e reflexidade não
são antitéticos e muito menos se poderia simplificar a oposição aproximando realismo de
conservadorismo alienador burguês e reflexidade de questionamento revolucionário de
esquerda. É contra este binarismo reducionista que esse trabalho se coloca. Segundo Stam
(2011), deveríamos antes falar em “coeficiente de reflexividade” que é absolutamente variável
conforme o gênero, a época ou mesmo no interior da filmografia de diretores.
De todo modo, a noção de reflexividade, mesmo não possuindo uma “valência
política a priori” (Cf. STAM, 2011, p. 176) é útil para pensar as novas abordagens do Novo
Western, como destaca a abertura de Butch Cassidy and the Sundance Kid, que expõe os
mecanismos da representação. Por si só, ela também auxilia a problematizar as limitações de
uma abordagem estritamente estruturalista do gênero do faroeste, como quer Will Wright,
pois a reflexividade invariavelmente sobreleva as dimensões dialógicas inerentes ao filme,
assumido como um enunciado no interior de uma cadeia de enunciados. Sob essa concepção,
quanto maior o coeficiente de reflexividade de uma obra, mais ela estaria dotada de condições
de contestar e revisar, ainda que a equação não seja infalível ou mesmo perceptível.
Nossa problematização a respeito da Nova Hollywood iniciou-se a partir de uma
crítica do NY Times acerca de Bucth Cassidy and the Sundance Kid. Bonnie and Clyde ali
mencionado mantinha relações com o faroeste. A estética de Jules et Jim (Jules e Jim: uma
mulher para dois, 1962) e a temática do estabelecimento do triângulo amoroso do filme de
Truffaut dialogam com a sensível relação entre a professora Eta Place, Butch e Sundance no
filme de George Roy Hill. O filme citado confirma a influência da Nouvelle Vague francesa
sobre a Nova Hollywood, questão que já tangenciamos, sobretudo com relação ao autorismo.
Na tripla menção, resta-nos dedicar atenção a The Wild Bunch (Meu ódio será tua herança)
de Sam Peckinpah, lançado no mesmo ano, apenas alguns meses anterior a Butch Cassidy.
A primeira ligação é a questão do nome do bando de Butch Cassidy. Em sua
época, a quadrilha era mais conhecida justamente como “The Wild Bunch” e o nome só fora
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substituído na abertura por “The Hole in the Wall” – também historicamente correto – para
não estabelecer uma alusão direta ao filme de Peckinpah. Ainda assim, a sequência de
perseguição à dupla de ladrões do filme indicado ao Oscar evoca muito da situação tratada em
The Wild Bunch, quando um grupo de bandidos lutando pela absolvição de seus crimes é
contratado por uma construtora de linhas férreas para capturar os ladrões que insistem em
praticar assaltos que esvaziam os cofres da empresa. The Wild Bunch é talvez um exemplo
ainda mais pungente da reflexividade e iconoclastia que graçavam em fins da década de 1960
do que o próprio Butch Cassidy and the Sundance Kid. A montagem é inovadora, frenética,
fragmentada. O sexo é despudorado e trivial. A violência é extrema, poética, bela e
absolutamente sangrenta. A narrativa é completamente transgressora da imagem do Oeste e de
seus elementos.
Como bem salientou Wright acerca de seu enredo profissional, o que importa é a
relação entre o grupo, composto tal qual em Butch Cassidy and the Sundance Kid, por
elementos fora-da-lei. Contudo, aqui não há galãs como Paul Newman e o novato Robert
Redford. O grupo de bandidos é formado por homens envelhecidos e numa clara e nova
alusão ao fim daquele Oeste, o chefe do bando revela frequentemente a dificuldade de subir
na montaria. O grupo que os persegue é liderado por um ex-companheiro que em vários
momentos manifesta o desejo de estar com aqueles a quem está acossando. Há também uma
moral profunda que une os ladrões numa clara reversão do moralismo típico do faroeste sob o
Código de Produção. Entre eles há lealdade, companheirismo, alegria, mas em um sentindo
bastante diferente daquele estabelecido por John Wayne em The Alamo, fundamentalmente
por se tratarem de indivíduos que estão absolutamente indiferentes ao estabelecimento ou à
preservação de uma ordem social desejável. São indivíduos marginais que se alegram com sua
condição, desprezando em absoluto os valores da sociedade que os alija de seu interior, ou
mesmo da qual se excluem abertamente.
Nesse sentido, a sequência de abertura é dramática. Quando vemos o grupo de
homens entrando fardados em seus cavalos pela cidade, até imaginamos que se trate de
sujeitos partícipes do grupo social, tradicionalmente colocados do lado de sua defesa.
Contudo, trata-se do “bando selvagem” do título, disfarçado para assaltar o banco. Enquanto
entram, a montagem de Peckinpah é perturbadora. Os closes dos personagens são alternados
com closes em crianças que se divertem ao assistirem a escorpiões serem devorados por
formigas, numa metáfora que pode ser aplicada aos próprios grupos de bandidos que se
perseguem quanto à relação entre os mesmos e a nova ordem social “civilizada” que se
estabelecia. Ao final, as crianças queimam formigas e escorpiões, dando dimensão do que vai
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acontecer. A emboscada acontece com o grupo de mercenários posicionados sobre os prédios
nas imediações do banco e a troca de tiros ignora os cidadãos “normais” que transitam pela
rua – inclusive uma passeata de religiosos fundamentalistas que se manifestavam contra a
bebida e em favor da “temperança”. É uma atitude de desprezo evidente pela ordem social
considerada ultrapassada.
Em contrapartida, há muitos elementos do filme que demonstram o novo recorte
temporal. Situando-se nos anos após 1910, a trama contém elementos alheios ao Oeste mítico,
como pistolas automáticas e metralhadoras de guerra, além do fato de que o vilão do filme, o
general Mapache, aparece pela primeira vez em um automóvel e não em um cavalo. Essas
inclusões propositais visavam, particularmente por em relevo a superação daquele Oeste
lendário. O mito está sendo jogado ao vento, tal como em Butch Cassidy and the Sundance
Kid. Interessante também o modo como, desde o início, o filme coloca crianças no seio da
violência. “Há cortes constantes para tomadas de crianças que observam a ação, imitam os
jogos de bangue-bangue dos adultos e finalmente tomam partido. Mesmo o repugnante
general Mapache [...] é um herói – adorado por um garoto que pega numa arma para vingar
sua morte” (NEWMAN in SCHNEIDER, 2008, p. 510). Ao apresentar uma perspectiva nada
ingênua do olhar infantil, Peckinpah propõe outra visão da infância e do gênero do faroeste
enquanto pedagogia, reposicionando a idealização de Joey em Shane, por exemplo.
Loy (2004) afirma que The Wild Bunch é o western mais influente produzido na
década de 1960 e, conforme o mesmo autor, seu diretor é de certa forma um microcosmo da
década turbulenta na qual se projeta enquanto figura nacional. Peckinpah nasceu na Califórnia
em 1925, experimentando durante sua infância e juventude tanto a Grande Depressão quanto
o desaparecimento dos últimos vestígios do estilo de vida do cowboy naquela região. Loy
(2004, p. 98) afirma, assim, que ele crescera “a tempo de ver o Velho Oeste desaparecer”. A
consequência dessa experiência é justamente a da conjugação de um indivíduo desenraizado,
que vê os valores desse mundo desvanecente – coragem, lealdade e amizade – serem
substituídos pelos vícios e pelo materialismo do mundo corporativo – a tecnocracia. Com isso,
mesmo não sendo um baby boomer, Peckinpah se identificou com os valores contestatórios
dessa geração, ainda que motivado basicamente pela sensação de perda desse passado
nostálgico e angustiado pelo vácuo que fora deixado em seu lugar.
O diretor é talvez o exemplo estadunidense que mais tenha flertado – ou disputado
– com a revisão empreendida pelos filmes de faroeste populares para a grande maioria dos
amantes do gênero contemporaneamente: o western spaghetti. De fato, “este foi o filme que
trouxe de volta a tradição do faroeste para os americanos, tirando-a dos italianos” (NEWMAN
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in SCHNEIDER, 2008, p. 510). Com relação a este tema, ressaltamos anteriormente o modo
como Eric Hobsbawm propõe que a construção do mito do Oeste não é um empreendimento
exclusivamente estadunidense, ainda que os elementos principais do mesmo tenham se
cristalizado na virada do século XIX, com destaque para a tese de Turner e o romance de
Wister. Se a produção de literatura sobre o tema fora possível para muitos europeus que
nunca haviam pisado na América, a representação fílmica do faroeste foi quase um monopólio
dos estadunidenses, pelo menos até a década de 1960. Com o lançamento de Per un pugno di
Dollari (Por um punhado de dólares) de Sérgio Leone, em 1964, tal questão reverte-se
significativamente.
Mattos parece endossar o caráter menor desses filmes, sobretudo por sua ausência
de ligações diretas com as “raízes culturais” do gênero, convertendo-se em imitações baratas e
oportunistas. “De fato, o ‘western spaghetti’ reteve de seu modelo apenas os aspectos
exteriores e os atributos mais superficiais. O sucesso internacional deveu-se à sua capacidade
de funcionar como espetáculo puro, abstrato, violento, acessível às plateias sem considerações
de nacionalidade ou cultura” (MATTOS, 2004, p. 76). O autor denuncia os exageros dos
derivados da Cinecittà, expondo gratuitamente o erotismo e a violência, além de uma visão
ultracaricatural dos elementos do mito do western. Além disso, aponta também as limitações
técnicas e artísticas da obra. Recuperando algumas críticas feitas aos westerns italianos,
Mattos dá indícios de que modo este conjunto de filmes auxiliou a reposicionar a
caracterização da violência, que invariavelmente aparece como um fim em si mesmo:

Desenraizado de qualquer exigência histórica precisa, o western spaghetti
viu-se condenado a utilizar apenas a estrutura mitológica do western clássico
e a perpetuá-lo pelo único meio ao seu dispor: a retórica. É por isso que os
personagens dos “western spaghetti” se podem permitir todas as liberdades
possíveis e imaginárias, circular num tempo e num espaço indefinidos,
porque eles já não são os legítimos representantes de um nacionalismo
descomunal, mas, muito simplesmente, os herdeiros tardios de um paraíso
cinematográfico tão lucrativo como narcisista (GEADA apud MATTOS,
2004, p. 76)

Assim, concordando parcialmente com essa percepção que Mattos propõe,
salientamos que os filmes mais notáveis desse ciclo – sobretudo a “trilogia dos dólares” e
C’era una volta il West (Era uma vez no Oeste, 1968) de Sergio Leone – serão aqui
assumidos por sua capacidade de oferecer uma “crítica à reconstituição do Oeste e de seu
significado feita por Hollywood” (MATTOS, 2004, p. 77). A importância do subgênero
também se deve às influências estilísticas e de linguagem, seja pelo maneirismo ou pelo
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aspecto picaresco dos filmes. A violência estilizada é sem dúvida a principal herança legada
pelos italianos, que alcançará não apenas Peckinpah, mas também Quentin Tarantino e a
forma como este último citado lida com as autorreferências esclarece que o principal reforço
para o nosso problema advindo do “western spaghetti” é o seu caráter reflexivo e antiilusório.
Leone, em última instância, não fala sobre “o Oeste”, mas sobre o “faroeste”. Sua
preocupação não é com a história, mas sim com a forma de contá-la, com o cinema em si
mesmo. Esse é o traço mais elementar que podemos acentuar no Novo Western: a plenitude
da autoconsciência do mito para que a partir da mesma, possa-se escrutiná-lo e colocá-lo sob
nova perspectiva.
É importante ressaltar que, segundo a metodologia aqui empregada, estas novas
rerpresentações reflexivas e iconoclastas engendradas ao final da década de 1960 só se tornam
viáveis e reconhecidas em suas qualidades quando existe um público suficientemente vasto
que as receba e reverbere. Isso transparece a profunda mudança social pela qual passaram os
Estados Unidos na década. Dentre as agitações que ali se manifestaram, algumas palavras
precisam ser conferidas ao chamado movimento contracultural e suas raízes lançadas ainda na
década de 1950, com a geração beat. Com isso reforçamos o argumento de que as
representações estimulam ações sociais, sendo a recíproca também válida.
Newfield (1969, p. 30) aponta que os anos 1950 foram marcados por uma
profunda apatia. De fato, os jovens daqueles anos dourados foram, a seu ver: a “geração que
nunca existiu”, e o próprio fato do macarthismo haver se tornado o fenômeno político mais
relevante do contexto revela o nível de estagnação e passividade que se abatera sobre a nação
e o espírito estadunidenses. O próprio liberalismo se mostrava pessimista e todos os que
haviam lutado anteriormente por alguma reforma estavam agora instalados em burocracias
sindicais. Restavam apenas slogans para enfrentar os novos problemas do segundo pósguerra, sem nenhuma nova proposta temática ou ideológica. Em uma crítica mordaz, o autor
afirma que o país parecia um velho glutão cochilando em uma confortável cadeira depois de
uma grande refeição, arrotando de vez em quando para provar que não estava dormindo
completamente. Enfim, o ânimo geral dessa década reforçava a acriticidade e o não
engajamento estimulado com o macarthismo e sintetizado no lema “não assine nem se afilie”.
Deste modo, o contexto do segundo pós-guerra parecia cristalizar a imagem
imperial da América e a ideia de uma nação forte e próspera, resultado do avanço sobre o
Oeste e sobre a natureza. O american dream nunca pareceu tão possível e a América
Conservadora nunca se mostrara tão eficiente: a explosão de bebês justificava-se nesse
contexto em que o lar, a família e os bens de consumo eram o atestado do bem-sucedido, do
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self made man. O plano de vida usual era o de inserir-se de forma eficiente no mercado e
prosperar através do trabalho.
Este American way of life marca profundamente a história estadunidense inclusive
na organização das cidades, com a proliferação incontrolável dos subúrbios:

Longe da confusão e da aglomeração urbanas, os subúrbios se tornaram o
sonho de consumo habitacional de quem podia pagar pelo privilégio de viver
neles. Ruas espaçosas, casas que pareciam feitas em série e dotadas de
quintal e churrasqueira, fácil acesso por carro às comodidades de consumo e
lazer dos malls e, por último mas não menos importante, a promessa de uma
vizinhança respeitável, isto é, branca, convencional e com estabilidade
financeira representada por um ou dois automóveis na garagem. Tal era a
atração que o subúrbio exercia que, em 1960, um quarto de todas as casas
americanas tinham sido construídas nos últimos 10 anos, quando 83% do
crescimento populacional do país tinham se dado nessas áreas. (SOUSA,
2009, p. 35)

A suburbanização que, na estereotipia, acolhe as famílias perfeitas com seus
gramados e jardins bem cuidados, em verdade causará a descontinuidade da atividade
humana, rompendo com o aspecto orgânico e comunitário da cidade e reforçando a
dependência das famílias aos automóveis, o símbolo da época, do individualismo, da
dinamicidade, do empreendedorismo. Os urbanistas vão criticar esse processo apontando para
a expulsão dos intelectuais e dos boêmios do mundo urbano e denunciando a nova religião
dos automóveis e subúrbios (cf. JACOB, 1990).
De fato, Roszack (1972) atesta que o estilo de vida dos norte-americanos nada
mais era do que uma total subordinação a um sistema tecnocrático, que alcançou nos Estados
Unidos o seu estado mais avançado, além de qualquer outra sociedade. Na tecnocracia
subordina-se o trabalho físico ao planejamento, à administração e às atividades burocráticas.
Os filhos da tecnocracia se colocam como uma peça a mais na grande engrenagem social que
deve funcionar perfeitamente e sem sobressaltos – situação contra a qual filmes como bonnie
and Clyde e The Graduate se posicionaram. Nesse cenário, até mesmo as novas demandas e
as tentativas de ruptura podem ser absorvidas pelo ambiente tecnocrático. O autor aponta que:

A tecnocracia não é apenas uma estrutura de poder possuidora de vasta
influência material; é a expressão de um forte imperativo cultural, uma
verdadeira mística profundamente endossada pela massa. Por conseguinte, e
como uma esponja capaz de absorver prodigiosas quantidades de
insatisfação e agitação, geralmente muito antes que pareçam outra coisa
senão excentricidades divertidas ou aberrações inconvenientes. Surge então a
pergunta: “Se em sua grandiosa marcha pela história a tecnocracia esta
realmente buscando a consecução de valores ratificados – A Procura da
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Verdade, A Conquista da Natureza, A Sociedade da Abundância, O Lazer
Criativo, A Vida Ajustada – nesse caso por que não nos acomodar e
desfrutar da viagem?” (ROSZACK, 1972, p. 9)

Essa questão pertinente encontrou respostas diversas para alguns atores da década
de 1950. A procura da verdade, a conquista da natureza, a sociedade da abundância, o lazer
criativo e a vida ajustada, já na década imediatamente ao pós-guerra, não se mostravam como
a única alternativa, ou mesmo como a mais desejável. Os chamados últimos boêmios, a
geração beat, alcançaram destaque naquele contexto não somente por serem os destacados
rebeldes em um ambiente apático e desanimador, mas principalmente por questionarem
incisivamente o sistema tecnocrático que se impunha.
Rebeldes não institucionalizados, os beats não se preocupavam com a política,
com a eficácia exigida por seu tempo. Popularizado por Jack Kerouac, o termo beat oferece
múltiplas ressonâncias, significando simultaneamente:
“batida” (no sentido de ritmo musical), “porrada” (no sentido de golpear),
“abatido” ou “exausto” (beated), “pulsação” (heart beat), “cadência do
verso”, “trajeto” ou “trilha”, “furo” (no sentido jornalístico), “pilantra” ou
“aproveitador” e até “botar o pé na estrada” [...], além de conter, também e
acima de tudo, o radical de “beatitude” (BUENO in KEROUAC, 2011, p.13)

A ênfase está, sobretudo, na rejeição de uma consensual racionalidade. Essa
insistência no irracional como forma de conhecimento e como uma terapia para superar a
respeitabilidade burguesa chocou profundamente a sociedade de seu tempo e seus produtos
culturais transformaram-se em libelos contra a tecnocracia. Allen Ginsberg, Jack Kerouac e
William Burroughs converteram-se em arautos de uma nova profecia, of a new way of life,
longe dos modelos impostos pelo conservadorismo da nação tradicional em que se
transformaram os EUA. Em Howl (Uivo), Ginsberg assinala já em seu primeiro verso a forma
como via seus companheiros: “Eu vi os expoentes da minha geração destruídos pela loucura,
morrendo de fome, histéricos, nus, arrastando-se pelas ruas do bairro negro de madrugada em
busca de uma dose violenta de qualquer coisa” (GINSBERG, 2010, p. 25). De fato, ao longo
de seus versos tortuosos, o poema apresenta a geração beat como um bando de jovens
talentosos e audazes, perfeitamente habilitados a se destacarem nesse ambiente tecnocrático,
mas que optam por não fazê-lo, sempre com a convicção de que a vida não se resume àquilo,
de que há qualquer coisa mais a ser buscada. Novas perspectivas se colocam, “ideias como as
da libertação do corpo e da sexualidade, do antiautoritarismo no plano da vida e do cotidiano,
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da ampliação da consciência, da valorização do conhecimento revelado e das formas nãodiscursivas ou suprarracionais de pensamento” (GINSBERG, 2010, p. 9).
Para o tema de nosso trabalho, importa nos determos um pouco mais sobre outra
obra assumida como caracterizadora dessa geração: o romance On the Road, de Jack Kerouac.
O livro que se tornou um clássico é fundamental para que percebamos o que os significados
do Novo Western representam, principalmente pela forma como dialogará com o road movie
e uma nova forma de se relacionar com a wilderness e a fronteira. De acordo com Eduardo
Bueno, a obra é mitológica em vários sentidos do termo: por seu aspecto transgeracional, por
ser uma alegoria ou fábula da realidade e também por ser permeada de momentos inverídicos.
A própria elaboração do romance possui sua aura mitológica: Estimulado pela benzedrina, o
autor o teria escrito em três semanas, digitando quatorze horas por dia em um rolo de papel de
quarenta metros, sem espaços, sem vírgulas, sem parágrafos, em um fluxo de consciência
constante. Sabe-se hoje que essa versão original não se refere à que foi publicada dez anos
depois de sua elaboração: esta sofreu muitas supressões, pontuações forçadas e revisões
editoriais. Mesmo assim, a obra de Kerouac mantém um frescor indelével e ainda se coloca
como um marco na produção cultural do Ocidente no século XX.
No romance parcialmente autobiográfico, Kerouac usa de pseudônimos para
narrar quatro viagens que fez através dos Estados Unidos entre 1947 e 1950. O enredo nos
conduz a acompanhar as jornadas de Sal Paradise (Kerouac) em seus muitos encontros e
desencontros com amigos, Carlo Marx (Ginsberg) e Dean Moriarty (Neal Cassady). Este
último é o grande inspirador das aventuras, dos riscos assumidos, das jornadas em busca do
novo e do inesperado. Sua filosofia de vida está profundamente ligada a um amor pela vida e
pela experimentação de todas as sensações que a mesma oferece, e é nessa jornada que se
lança o autor/personagem.
Sal Paradise/Jack Kerouac é um nova-iorquino, um homem do leste. Ainda que a
amizade entre os três (Paradise/Kerouac, Marx/Ginsberg, Moriarty/Cassady) tenha sido
gerada na Universidade de Columbia – o que já evoca alguns sentidos –, a grande
concretização dessa aliança se dará não no leste, mas no Oeste. A primeira viagem em direção
a Denver destaca essa relação ainda idealizada com o Oeste Selvagem, com a natureza mística
e renovadora. No primeiro parágrafo o narrador anuncia a questão: “Com a vinda de Dean
Moriarty começa a parte da minha vida que pode se chamar de vida na estrada. Antes disso eu
tinha sonhado muitas vezes em ir para o Oeste conhecer o país, mas não passavam de uns
planos vagos e eu nunca dera partida” (KEROUAC, 2011, p. 19). A partir daí, Nova York é
sempre apresentada como um local cinzento, enfumaçado, de pardieiros apertados e
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sufocantes. O Oeste, em contraposição, é o local do rejuvenescimento, do pulsar da vida, da
renovação perene, em uma clara apropriação do mito da fronteira. Era uma energia que
contrariava justamente a racionalidade tecnocrática. Ao se referir à Dean/Neal, o narrador
afirma:

A inteligência de Dean era muito mais brilhante, formal e completa, sem
nada daquela intelectualidade tediosa. E a “criminalidade” dele não era algo
enfadonho ou escarnecedor, mas uma vibrante e positiva explosão de alegria
americana, era o Oeste, vento do oeste, um cântico às planícies, algo novo,
há muito profetizado, vindo de longe (ele só roubava carros para dar umas
voltas) (KEROUAC, 2011, p. 27)

Mesmo a violência e o crime são purificados quando motivados pelo espírito do
Oeste. Em diversos trechos é possível perceber a fundamental importância do mito da
fronteira na elaboração da obra e na motivação das viagens do autor/personagem:

Eu havia ficado delirando em cima de mapas dos Estados Unidos durante
meses, em Paterson, e até lendo livros sobre os pioneiros e saboreando
nomes instigantes como Platte e Cimarron e tudo o mais, e no mapa
rodoviário havia uma longa linha vermelha chamada Rota 6 que conduzia da
ponta do cabo Cod direto a Ely, Nevada, e daí mergulhava em direção a Los
Angeles. (KEROUAC, 2011, p. 29)

O mapa dos EUA, o país continental consolidado a partir da Conquista do Oeste é
objeto de escrutínio do personagem assim como as figuras e os eventos que o construíram.
Não é demais lembrar que os eventos retratados estavam muito mais próximos temporalmente
do próprio processo histórico de ocupação da fronteira e do Oeste. Logo, estes ainda eram
potencialmente estimulantes e motivadores. Contudo, uma mudança central parece apontar
para outra forma de se relacionar com esse passado histórico: a estrada como via de acesso. A
Rota 6 ainda hoje é uma das maiores rodovias estadunidenses, de proporção transcontinental,
transmutando-se ela mesma na unidade leste-oeste, esse movimento contínuo e formador não
apenas da nação norte-americana, mas também da identidade nacional deste país.
Outro ponto de destaque no romance é a relação tensa que se estabelece entre o
passado histórico da ocupação territorial e a realidade à época da viagem. E nesse momento,
já se torna perceptível a noção de que aquele Oeste dos filmes e da História Oficial não passa
de uma representação idealizada. Ao chegar a Council Bluffs, Iowa, o personagem avalia:

Durante o inverno inteiro, eu estivera lendo sore os grandes comboios de
carroções que se reuniam aqui para confabulações, antes de pegarem as
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trilhas do Oregon e de Santa Fé; mas agora, é claro, havia apenas chalés
suburbanos engraçadinhos construídos em duas ou três variações do mesmo
estilo alinhados sob o céu pálido de um amanhecer fosco. E então, Omaha, e
aí, ai meu Deus, vi o primeiro caubói da minha vida, silhuetado pelas
paredes gélidas dos armazéns frigoríficos que vendem carne por atacado,
com um chapéu descomunal e botas texanas e, se não fosse pelo traje, mais
pareceria um típico picareta da Costa Leste recostado em um muro banhado
pelo amanhecer. (KEROUAC, 2011, p. 38)

O Oeste fora loteado por subúrbios redundantes e os cowboys dândis nada mais
eram do que simulacros daquele espírito de Oeste idealizado pelo narrador andarilho. O Oeste
nunca parecera tão velho.
Cabe agora, antes que nos percamos em outras inúmeras passagens relevantes,
entendermos o significado desse Oeste para a beat generation, mesmo que esse significado já
se mostre aparente. Gary Snider define Neal Cassady como um neto dos cowboys da Denver
dos anos 1880, sem espaços vazios para desbravar. De fato, a afirmação vai além ao afirmar
que Cassady era exatamente a materialização dessa energia do oeste arquetípico, da energia
da fronteira. A questão é que a fronteira já não existe mais; o território foi plenamente
ocupado e sistematicamente racionalizado. Assim, não restam mais locais para o homem da
fronteira se renovar, pelo menos não um local definido. Ele deve vagar, de um lado a outro,
em busca desse espírito do Oeste, desse momento místico em que a revivescência possa
acontecer. Se no momento da ocupação do Oeste, a wilderness “intocada” definia claramente
a fronteira entre o civilizado e o selvagem, o que restava à geração de Kerouac cem anos
depois era andar de um lado para o outro o mais rápido que podia. Essa constante busca por
algo aparentemente perdido é refletida em algumas passagens do romance, na figura de um
andarilho “cruzando e tornando cruzar a nação anualmente, o Sul no inverno, o Norte no
verão, apenas porque não havia nenhum lugar onde pudesse permanecer sem cair no tédio e
também porque não havia lugar algum para ir senão todos os lugares, rodando sempre sob as
estrelas, especialmente as do Oeste” (KEROUAC, 2011, p. 48-49).
Assim, parece-nos que a geração beat apropria-se desse mito do Oeste, mas o
repensa, o reposiciona na constituição de sua identidade. Eles aparentemente não rejeitam
esse passado idealizado e arquetípico, ao contrário, desejam encontrar esse passado, vivenciálo, experimentá-lo. No entanto, o mesmo não está acessível; ao que tudo indica nunca será
encontrado, experimentado, o que apenas impele esses jovens a buscarem incessantemente
por esse espírito perdido, essa nação perdida. Ao buscarem o que se perdeu, percebem não
somente que ele não será achado, mas também que nunca existiu de fato, ao menos não da
forma como supunham.
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Essa nova apopriação do mito do western – e do mito da fronteira como mito do
progresso – manifesta-se plenamente na década seguinte no movimento contracultural, cujo
outro grande filme emblemático também de 1969 marca a consolidação do gênero road
movie. Esta identificação deve levar em consideração a relação direta entre a beat generation
e a contracultura. Ainda que os boêmios da década de 1950 não tenham conseguido operar
uma mudança profunda na sociedade da época – o que como dissemos, não era um objetivo
desses atores históricos – seu legado foi mais profundamente concretizado no decênio
imediato, na eclosão da chamada contracultura.
Cabe retomar como a década de 1960 operara mudanças significativas na forma
pela qual os estadunidenses se viam. Após a morte de JFK e das esperanças que ele trouxera,
uma geração se revolta contra a artificialidade e o engessamento da vida conservadora dos
EUA. Absorvendo o misticismo, o anarquismo, o antiintlectualismo, a experimentação das
drogas e do sexo, a hostilidade aos valores da classe média, a idealização dos negros e a
pobreza voluntária típicas dos beats, os movimentos de contracultura reveem todo o modo
pelo qual os Estados Unidos foram construídos, ou mais precisamente, como se tornara
possível a consolidação daquela sociedade que eles prontamente rejeitavam e denunciavam.
Se a geração beat fora um presságio de que a juventude estava descontente; a década de 1960
e, mais precisamente, o ano de 1968 é o momento de explosão dessas tensões. Nessa intensa
reavaliação, é presumível que o mito da fronteira também fosse revisitado. E tal retomada se
dá pelo mesmo viés dos beats, isto é, a viagem pelo Oeste.
De fato, muito ícones da contracultura assumiram em diversos momentos a
influência que On the road provocara em suas visões de mundo. Bob Dylan fugiu de casa
depois de ler o livro e Jim Morrison, sob sua influência, fundou o The Doors. O estilo de vida
contracultural é encarnado naqueles personagens e esse estilo, como enfatizamos, deve muito
de sua concepção a uma busca incessante pelo espírito do Oeste, que terá como um de seus
principais resultados a consolidação do road movie como gênero cinematográfico.
Para Ochoa (2009) o diferencial no contexto do segundo pós-guerra e que
colabora para a definição do gênero do road movie é a popularização do automóvel e a
construção de um novo sistema interestadual de rodovias. O mesmo autor afirma ser a
contracultura o elemento sócio-histórico condicionador do gênero e não deixa de citar On the
road como sua matriz literária fundamental (OCHOA, 2009, p. 190). A própria história de
elaboração da obra a relaciona com os filmes de estrada: nesse caso, o rolo de quase quarenta
metros é a metáfora da estrada abrindo-se a infinitas possibilidades e experiências reservadas
apenas àqueles que se arriscam a trilhá-la.
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Como elementos temáticos comuns dos filmes de estrada norte-americanos o
autor assinala principalmente a existência de protagonistas que se sentem oprimidos pela
sociedade estabelecida, repleta de valores com os quais não se identificam. Nesse caso, a
estrada é a liberdade. A imagem da fronteira é atualizada, mas sendo agora a região a ser
totalmente percorrida, escrutinada. Nesse cenário, as instituições são inimigas, sendo a
família, a menor das instituições, uma metonímia dessa sociedade tecnocrática: o estável, o
coletivo, que impõe os limites do desenvolvimento pessoal. O andarilho é o novo cowboy,
que não se adequa à sociedade.
Outro traço distintivo dos road movies se encontra no fato de que as ações dos
personagens advêm da viagem pela estrada, sendo assim, transcendentes, rompendo com a
noção de causalidade do cinema clássico. Essas ações não compõem um sentido narrativo
unilinear e causal, mas ganham aspecto de acaso e contingência. Nesse sentido, a viagem em
si é muito mais importante que o destino, pois este, muitas vezes, não é atingido, e são as
experiências, os encontros e desencontros, que importam. O que pesa em nossa argumentação,
é que boa parte desses encontros e desencontros se dão e são interpretados nesse cenário
arquetípico do Oeste. Há mesmo alguns que provocantemente veem o western como genitor
dos road movies. Stagecoach não seria uma narrativa em que a jornada, marcada por várias
paradas e situações, importa mais que o destino?
Detenhamo-nos em Easy Riders (Sem destino,1969), um dos filmes mais
marcantes de seu tempo. Dois motoqueiros juntam uma quantia razoável de dinheiro após
uma grande transação de heroína, sobem em suas motocicletas e enveredam pelas estradas
norte-americanas, passando inclusive pelo Monument Valley, tendo como ponto de chegada
(e não destino) a Nova Orleans do Mardi Gras. Biskind (2009) traz informações interessantes
acerca do processo criativo da obra, baseado nos relatos dos responsáveis por sua realização.
A começar pela premissa. Segundo Peter Fonda – um dos motoqueiros do filme – a inspiração
surgiu da seguinte forma: “Eu estava meio doidão e olhei para... uma foto de Anjos
Selvagens7, eu e Bruce Dern numa moto [...] e de repente pensei: é isso aí, esse é o western
moderno, dois caras atravessando o país de moto... e talvez eles tenham feito uma
supertransação e estejam cheios de grana. E eles atravessaram o país e vão se aposentar na
Flórida... Entretanto, dois caçadores de pato num caminhão acabam com eles só porque não
gostam do visual deles” (BISKIND, 2009, p. 43). Também não se pode ignorar a dimensão

7

Trata-se de um filme de gangues de motoqueiro protagonizado por Fonda de 1966, originalmente chamado
Heavenly Blues.
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dialógica de ter o filho de um dos grandes nomes da história do faroeste, Henry Fonda,
encarnando esse “novo cowboy”.
Está clara, pois, a relação entre os gêneros na própria concepção da obra. Os
cowboys são substituídos pelos motoqueiros, que não casualmente possuem nomes de figuras
lendárias do Velho Oeste: Wyatt (de Wyatt Earp) e Billy (de Billy the Kid). Com efeito, os
motoqueiros são os novos vaqueiros, sendo a identificação homem-animal substituída pela
identificação homem-máquina, mais veloz, mais intensa, mais pungente. Eles são os
“cavaleiros gentis” da nova sociedade, os cowboys da vez, “nascidos para serem selvagens”
comungando com a wilderness, “atirando todas suas armas de uma vez”.
Por fim, essa relação clara cowboy/motoqueiro reforça a aproximação
westerns/road movies e expõe os significados da representação deste Oeste e de sua ocupação,
o que, em última análise, aponta para o próprio processo de construção da nação e da
identidade estadunidenses. Tanto Sal Paradise em suas intensas viagens em On the road como
Wyatt e Billy em suas tristes experiências em Easy Riders evidenciam uma busca por uma
America que não parece ser facilmente encontrada, ou ainda, aquilo que encontram está muito
distante do que almejaram. Não é demais reforçar que os cowboys de motocicleta
empreendem uma viagem em eastward movement. Passando do Oeste ao Leste, detendo-se na
foz do Mississipi, a primeira grande linha fronteiriça em relação ao último Oeste, a narrativa
expõe seu sentido reversor, em última instância, da própria nação. O problema está estampado
no próprio cartaz do filme, no qual o “Capitão América”, trajando uma jaqueta com a
bandeira dos Estados Unidos, olha para o horizonte, evocando os olhares distantes dos
homens da fronteira. Mas o que ele encontra?

“Um homem foi à procura da América e não poderia encontrá-la em lugar algum”
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O final do filme pesa assim de forma emblemática: a motocicleta com o tanque
cheio de dinheiro e pintado com as listras e as estrelas da bandeira estadunidense explode
após o assassinato dos dois motoqueiros por caipiras intolerantes. Assumidamente uma
metonímia da própria nação, a explosão da motocicleta é reveladora das ideias que permeiam
e vinculam essas obras.
A nação conservadora já havia punido seus novos atores em Bonnie and Clyde e
Butch Cassidy and the Sundance Kid, fazendo com que o final dos três filmes se conecte, de
modo a traduzir o que essa geração, também responsável por estabelecer o Novo Western,
pensava sobre seu país. O conservadorismo não dará espaço expressivo para as contestações,
mas essa imagem de nação – o tanque cujo combustível é o dinheiro – será literalmente
“explodida”, jogada ao vento, arruinada. E mais fundamental para nossos argumentos é
entender que a crítica à nação é também uma crítica ao projeto moderno ocidental, à sua
racionalidade, à forma como este submetera o mundo natural e cultural para a consecução de
seus propósitos. A artificialidade da nação, como fantasmagoria moderna, é denunciada e
exposta. Antes da última jornada, Wyatt olha para e Billy e diz: “We blew it!”. O sonho
acabou, eles arruinaram tudo, jogaram tudo fora, mas o “it” da sentença permanece
antologicamente aberto, permitindo-nos inserir aí todos os mitos que subjazem ao western
enquanto produto cultural.
Se há na expressão de Wyatt uma dimensão iconoclasta, há certamente e mais
evidentemente também, uma dimensão desiludida, como que pressentindo o fim que seus
personagens teriam. Essa mesma desilusão certamente pode ser aplicada às pretensões do
movimento contracultural perante a sociedade, da Nova Hollywood perante a indústria e por
que não, do próprio Novo Western perante o mito do Oeste. Nenhuma das rupturas será tão
radical como potencialmente se colocavam de início. Entretanto, é inegável que nenhuma
dessas dimensões permaneceu igual ao que era antes dos finais da década de 1960.
Se limitássemos de fato nossa menção a filmes de faroeste apenas aos indicados
ao Oscar, avançaríamos vinte anos além de 1969 para, em 1990, analisarmos como Dances
with Wolves (Dança com Lobos, 1990) tornou-se o segundo western, desde Cimarron, a
vencer a disputa pelo prêmio da Academia de melhor filme. Entretanto, isso nos impediria de
perceber a complexidade de outros faroestes com indicações diversas no interior da premiação
ao longo desse interregno de duas décadas, que serão razoavelmente retomadas ao longo do
capítulo, como instâncias dialógicas das obras indicadas para melhor filme.
Antes, porém, algumas linhas precisam ser dedicadas ao ocaso dessa Nova
Hollywood, que muito se deve à própria situação do gênero do faroeste a partir da década de
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1970. Em primeiro lugar, após alguns sucessos de público a partir de filmes de baixo
orçamento – como o próprio Easy Rider – os estúdios perceberam que sua salvação poderia
estar nas mãos da nova geração de cineastas que, muito embora publicasse o discurso da
completa revolução estrutural e temática, mantinha suas raízes na antiga mentalidade de
Hollywood. O próprio Coppola é visto por muito como o “padrinho” – e o “poderoso chefão”
– da nova geração, que em verdade estaria buscando refundar o sistema de estúdio sob sua
tutela. No melhor sentido benjaminiano, o novo parte do velho para estabelecer sua novidade.
Assim é que os orçamentos começaram a aumentar para os novos cineastas, mas as produções
deixaram de oferecer o retorno esperado.
O próprio Dennis Hopper presumiu que seu êxito em Easy Riders o credenciaria a
novas experimentações. Seu novo projeto como diretor, The Last Movie (1971), avançaria
ainda mais nos propósitos de expor a artificalidade o mito do faroeste:
Seu ponto central é “um dublê num western ruim”, conforme a explicação de
Dennis: “Quando sua equipe volta para os Estados Unidos, ele fica no Peru
para escolher locações para outros westerns. Ele é o próprio Mister
Americano Padrão. Sonha com carrões, piscinas, lindas garotas... Mas os
índios... veem a verdade no coração do western ruim, veem que é uma lenda
trágica de ganância e violência na qual todo mundo morre no final. Então,
constroem uma câmera com ferro-velho e resolvem fazer o filme como um
rito religioso. Para ser a vítima da cerimônia eles escolhem o dublê...” Na
cabeça de Hopper, era “uma história sobre a América e como ela está
destruindo a si mesma”. Como em Bonnie e Clyde e Sem Destino, o “herói”
tem um final trágico, morrendo numa explosão de violência. (BISKIND,
2009, p. 129)

The Last Movie foi um fiasco absoluto que abalou a carreira de Hopper, dando-lhe
a impressão de que o público não mudara tanto assim – o que a ascensão do blockbuster em
certa medida corroborará. Segundo Biskind, “The Last movie era muito mais ambicioso e
apocalíptico. Hopper, motivado pela ideia de destino que alimentava a contracultura, estava
fazendo um pronunciamento sobre a morte do western, do expansionismo do país e da própria
ideia de expansão e, portanto, do Sonho Americano” (BISKIND, 2009, p. 141). A experiência
de Hopper, além de ser a primeira grande frustração da geração da Nova Hollywood, mostra
claramente de que forma esta geração contracultural via a necessidade de estabelecer uma
nova relação com o mito do western8.

8

Menciona-se também The Last Picture Show (A última sessão de cinema, 1971) de Peter Bogdanovich, que no
mesmo ano de The Last Movie examina o fim de uma época da história do cinema estadunidense, sobretudo
quando se dá o advento da televisão. Não por coincidência, “a última sessão de cinema” do título exibe Red
River (Rio Vermelho), faroeste de Howard Hawks com John Wayne e Montgomery Clift de 1948.
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Sem a preocupação temática de Hopper, outros diretores experimentaram o
mesmo insucesso. Se Coppola, a título de exemplo, alcançou com The Godfather (O poderoso
chefão, 1972) extraordinário sucesso de público, quase levou os executivos ao limite com
Apocalypse Now (1979) no final da década, em razão dos inúmeros incidentes ocorridos
durante a produção. Mas o grande responsável por sepultar a Nova Hollywood ironicamente
foi um western que ostenta o título de maior desastre financeiro da história do cinema: The
Heaven’s Gate (O portal do paraíso, 1980) de Michael Cimino.
Já em seu segundo trabalho, o diretor recebera os prêmios de melhor direção e
melhor filme por The Deer Hunter (O franco atirador, 1978), mostrando de forma
perturbadora o modo como a Guerra do Vietnã afetava a sociedade estadunidense. Diante do
sucesso, Cimino conseguiu fechar um contrato com a United Artists para um filme pessoal,
com direito de corte final, que se dedicaria a revisitar o western a partir da então pouco
conhecida Guerra do Condado de Johnson, um conflito entre rancheiros e colonos que muitos
argumentam ser a base histórica para o enredo central de Shane, por exemplo.
Cimino foi o exemplo de como a confusão entre o autorismo e a cultura do studio
system rendeu situações extremas em Hollywood. Devido a sua megalomania e extravagância
o diretor inflou o orçamento de US$ 7,5 milhões para US$ 44 milhões. Estourou prazos,
escalou elenco de desconhecidos, filmou pequenas sequências dezenas de vezes, construiu
sets gigantescos e hiper-realistas para tomadas pequenas, contratou e descontratou centenas de
figurantes dentre inúmeras ações que manifestavam as tensões evidentes entre a lógica
milionária da indústria e a perspectiva artística-autoral de matriz europeia que a Nova
Hollywood defendia. Somando todas as versões lançadas, retiradas de cartaz e relançadas, o
filme amealhou insignificantes US$ 1,3 milhões, falindo com o legendário estúdio fundado
dentre outros por Chaplin. Mais que à United Artists, as críticas acabaram se voltando para o
sistema no interior do qual uma monstruosidade como The Heaven’s Gate pode ocorrer:

O uníssono de indignação rapidamente se transformou em um ataque ao
estúdio que fizera o filme, e logo depois ao sistema que o tornara possível. O
Portal do Paraíso era um acidente mais que previsível. O filme que
deflagraria a crise poderia ter sido O Comboio do Medo, Apocalypse Now,
1941 ou mesmo Reds. Em termos de ambição e orçamento, Cimino não fez
nada que Friedkin, Coppola, Spielperg ou Beatty não tivessem feito. O
Portal do Paraíso era tão produto dos anos 70 quanto Touro Indomável, o
resultado da ascensão ao poder, ou melhor, da deificação do diretor, por um
lado, e, por outro, a consequente ou congruente demonização do produtor.
(BISKIND, 2009, p. 420)
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Muitos identificam uma quase necessidade por parte da crítica de propugnar o
fracasso de The Heaven’s Gate, à medida que as circunstâncias de sua produção, seu imenso
atraso e a megalomania de Cimino alimentavam os tabloides. Em retrospecto, a indisposição
da crítica pareceu mesmo ser estabelecida previamente, uma vez que o filme não é de todo
desimportante. Segundo nossos propósitos, The Heaven’s Gate é uma obra que mostra de
modo excelente a revisão que o Novo Western empreendeu no imaginário estadunidense. O
filme expõe de forma impressionante o conflito entre o grupo de magnatas criadores de gado
que consegue, com apoio do governo – até mesmo do presidente – formar um bando de
mercenários para exterminar os imigrantes do leste europeu que se dirigiam para o Wyoming
no final do século XIX. Distopicamente, os imigrantes são exterminados em uma batalha
sangrenta e quando há alguma chance de vingança a cavalaria chega para defender os
rancheiros – diferentemente dos aparecimentos tradicionais nos quais a cavalaria sempre era
instrumento de salvação dos “mocinhos”. É uma visão radicalmente oposta à de Shane e sua
explicitação do american dream. O “sonho americano” é mostrado como um pesadelo,
respaldado pela lei e pelo Estado. A desigualdade da sociedade é exposta sem pudores e até
mesmo a xenofobia e a aversão à “miscigenação” mostram as fissuras dessa nação que se
autodestruía, ecoando a visão de Hopper.
Outra questão que mina as pretensões da Nova Hollywood e esvazia os gêneros
tradicionais que vinham sendo revisitados é a construção da estrutura do blockbuster por
Seteven Spielberg e George Lucas. Embora pertecentes ao mesmo grupo de diretores que
pretendiam fazer um cinema autoral, os lançamentos de Jaws (Tubarão, 1975) e Star Wars
(1977) estabeleceram um novo modelo de lidar com os filmes: propagandas na televisão e
lançamentos extensivos diminuíram a importância dos críticos na definição da recepção da
obra. A partir deles, ficou praticamente “impossível um filme crescer gradual e lentamente,
encontrando sua plateia à força da simples qualidade. Mais do que isso, Tubarão despertou o
apetite corporativo por lucros rápidos, o que significa que dali para a frente os estúdios
queriam que todo o filme fosse Tubarão” (BISKIND, 2009, p. 291). Assim é que Lucas e
Spielberg, ainda que involuntariamente, operaram uma contrarrevolução no interior da
indústria, reforçando o papel dos produtores e restabelecendo algumas práticas semelhantes
ao que se vivia no studio system. Além disso, há uma dimensão reacionária nos filmes,
transcendendo as divisões que se estabeleciam entre a plateia contracultural e aquela
composta por “americanos” médios. A questão é mais crucial quando se recorda que 1975 foi
o ano final do conflito no Vietnã. É como se a “America” lentamente voltasse aos trilhos
normais e novos fracassos da nova geração de diretores “sugeriam que o caminho da
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desconstrução de gêneros escolhido [...] era muito perigoso e alertava que o tamanho da
plateia para os filmes da Nova Hollywood podia ser bem menor do que esses diretores
supunham” (BISKIND, 2009, p. 294).
Outra dimensão que Lucas e Spielberg implicam para o nosso trabalho é o fato de
terem criado novos universos “mitológicos” e fantasiosos que substituíram os antigos mitos,
inclusive o faroeste. De fato, quando os jedis de Lucas utilizam espadas (os famosos “sabres
de luz”) e pistolas a laser, o que se tem é a atualização imagética dos filmes de capa e espada
e dos westerns típicos dos filmes B da infância de gerações a partir da década de 1930. A
interpretação é confirmada pelo próprio Lucas em entrevista à época: “Eu vi que as crianças
de hoje não têm um mundo de fantasia como nós tínhamos – não têm faroestes, não têm
filmes de pirata... esse tipo de aventura de verdade na linha Errol Flynn, John Wayne. A
Disney desistiu de seu domínio sobre o mercado infantil, e nada a substituiu” (LUCAS apud
BISKIND, 2009, p. 333) – o que ratifica as críticas a esses diretores, acusados de terem
infantilizado o cinema. De fato, é preciso endossar que o Novo Western é responsável por
cristalizar o western como uma forma de arte e entretenimento adulta. Loy também destaca
aquilo que colocamos: a forma como em The Wild Bunch, por exemplo, o olhar idealizador da
criança, típico dos westerns B e de Shane é substituído à medida que a própria socialização da
infância se transforma. “Filmes sem heróis, violência urbana, tráfico de drogas, e um
crescente número de famílias de pais solteiros – todos elementos que começam a emergir em
1969 – imapactaram as crianças. Elas foram perdendo sua inocência e maravilhamento,
substituídos pela necessidade de crescer rápido em um mudo crescentemente inseguro!”
(LOY, 2004, p. 109). Assim a criação de uma “galáxia muito, muito distante” ocupou o vácuo
causado pela adultização do cinema e pelo fim dos westerns juvenis, o que, aliado ao fracasso
de The Heaven’s Gate acenou para os novos e multimilionários executivos dos estúdios o fim
do faroeste. Luke Skywalker, Han Solo e Indiana Jones substituíram Daniel Boone, David
Crockett e Wyatt Earp e o número de faroestes diminuiu progressivamente com o tempo9:

Nos treze anos depois de 1955 quatrocentos e sessenta Westerns foram
lançados (uma média de trinta e cinco por ano), mas nos vinte e um anos
após 1968 só duzentos e setenta e cinco Westerns apareceram na tela grande
(uma média de treze por ano) [...] Se considerarmos apenas os dez anos entre

9

Cabe pensar como esse tema da substituição e abandono pode ser encontrado em obras como Toy Story (1995),
no qual o brinquedo de cowboy é suplantado pelo brinquedo espacial. A questão é ainda mais irônica quando se
considera que a animação em questão inaugurou uma nova fase para esse tipo de produções, quase decretando a
morte das animações tradicionais do padrão Disney. O exemplo da Pixar é mais um que coloca a questão – por
vezes ilusória – do velho que se traveste de novo para substituir-se a si mesmo, típica da modernidade.
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1980 e 1989, escassos sessenta e quatro Westerns foram lançados (uma
média de pouco mais de seis filmes por ano). (LOY, 2004, p. 288)

Difícil não concordar que Heaven’s Gate tenha colaborado nesse processo.
Destarte, compreender as mudanças no western obriga à compreensão do impacto que o
nascimento e a derrocada da Nova Hollywood significaram para a indústria cinematográfica
estadunidense, sendo que a preocupação aqui residiu também em vincular esta nova geração
de diretores “autores” à emergência de novas temáticas sociais advindas das agitações sociais
durante a década de 1960. Com ênfase para o movimento contracultural e sua crítica à
sociedade racional tecnocrática, as mudanças que se percebem nas representações do western
podem assim, segundo nossa tese, ser interpretadas sob esse prisma, que, em última análise,
representa uma contestação não apenas da nação e sua identidade, mas também da concepção
moderna de progresso. Isso amplia em muito a leitura estruturalista de Wright e sua ênfase na
interpretação das representações como o de uma passagem de um modelo individual para um
corporativo no capitalismo estadunidense. Com efeito, se a interpretação fosse precisa, a crise
do Welfare State e a ascensão do neoliberalismo na década de 1970 e 1980 significariam, de
certo modo, uma retomada de representações semelhantes às que se observava antes da
década de 1950, o que de fato não ocorre.
Retomar a perspectiva do autor é interessante para que ampliemos sua abordagem
e, para tanto, talvez seja exemplar recobrar um ponto chave de sua análise, quando trata o
tema de transição. Compondo a temática, além do já analisado High Noon, estariam Broken
Arrow (Flechas de fogo, 1950) e Johnny Guitar (1954). Lembremo-nos que, segundo Wright,
o grande diferencial destes filmes seria a representação negativa da sociedade e da civilização,
bastante diferente da idealização do grupo social presente no enredo clássico e na variante da
vingança. Entretanto, mais do que perceber esse traço comum, é interessante compreender o
que há de específico em cada obra em relação ao modo como processam essa crítica.
Defendemos que estes filmes de transição já expõem de modo claro algumas fissuras nas
representações que dialogam com as mudanças em processamento na sociedade estadunidense
no segundo pós-guerra e que irrompem de modo decisivo com os movimentos sociais da
década de 1960 e com as contestações da contracultura. Seriam elas: uma nova forma de
enxergar o avanço da civilização sobre a wilderness, marcada por uma crítica do nascente
movimento “ecológico”; uma idealização do nativo e de seu modo de viver, que revê a
questão da formação étnica estadunidense a partir dos debates multiculturais e uma nova
forma de representar a relação entre os gêneros, principiando-se com um reposicionamento do
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feminino e atingindo a subliminar homoeroticidade própria do faroeste a partir do movimento
feminista e das demais identidades de gênero. As próximas seções se dedicarão a ampliar cada
um desses debates.

3.2 – A wilderness explorada: perspectivas ambientais

Em princípio, lidar com o tema do western é lidar com uma representação sobre a
natureza e a forma como o ser humano se apropria da mesma. No primeiro capítulo
pontuamos como essa perspectiva é uma das áreas de pesquisa da história ambiental, campo
que reposiciona os estudos das relações entre homem e o meio ambiente, sobrelevando o
papel que este último possui no que se refere à configuração das organizações sociais.
Em relação ao western, já problematizamos como a wilderness é fundamental para
a tese da fronteira conceber a ideia de que os Estados Unidos são uma nação forte e jovem em
virtude da renovação que este amplo espaço continental e selvagem ofereceu para o
robustecimento das instituições sociais da nação. Contudo, a forma como essa natureza
selvagem aparece ao longo dos anos no western sofre algumas variações.
Nesse passo, um plano característico do faroeste é o que sobrepõe o homem do
oeste – em geral o cowboy – à wilderness, reforçando o pertencimento deste à mesma e seu
consequente distanciamento da civilização e da socedade. Este plano pode ser encontrado na
maioria das obras que aqui analisamos. Em muitos casos o que se percebe é uma perspectiva
não apenas de pertencimento, mas também de dominação, mais que de comunhão. De
qualquer modo, o enredo clássico sempre apresenta a relação entre o homem e natureza, bem
como entre a sociedade e a natureza, a partir deste ponto de vista harmônico, dialógico,
positivo. A música que acompanha as imagens da paisagem é sempre épica, entusiástica,
otimista. No que tange à variante da vingança, a oposição wilderness/civilização é tão
proeminente quando no enredo clássico.
Os filmes que compõem o tema de transição lidam de forma distinta com a
natureza selvagem. Como vimos em High Noon, ela é praticamente ausente. Nenhuma das
características do personagem central, Will Kane, é aprofundada a partir de sua relação com a
wilderness. A trama do filme oscila predominantemente entre as tomadas das ruas da cidade e
da estação de trem – apenas no início os vilões são apresentados sob uma árvore em meio a
um mundo “selvagem”. Para Wright, Em Broken Arrow e Johnny Guitar, a oposição é
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importante na caracterização do vestuário e dos heróis da trama, mas fundamental é notar que
agora, quem não está do lado da wilderness, isto é, a sociedade civilizada, é a vilã da trama:

Em ambos os filmes, Broken Arrow e Johnny Guitar, os cidadãos comuns
das cidades, os colonos amantes da paz e portadores da civilização do enredo
clássico, assumiram o papel usual dos vilões. Tipicamente, o herói tem que
lutar contra os vilões para proteger os princípios do “bem” – verdade,
justiça, honra, vida individual e dignidade – mas agora, a fim de proteger
estes mesmos princípios, ele deve lutar contra a sociedade.10 (WRIGHT,
1975, p. 80)

Precisamos frisar o quanto esta inversão é central para o nosso problema aqui.
Ora, se a tese da fronteira idealiza a construção do grupo social a partir da relação que ele
estabelece com a wilderness e as dificuldades que a mesma lhe coloca, aqui, a wilderness
perde a capacidade de construir uma sociedade razoável, talvez porque a sociedade em si seja
corrupta e deteriorada, quase irrecuperável. Logo, o progresso dessa sociedade só pode, em
última análise, ser tomado como um dado negativo, fazendo com que o espectador deseje que
essa natureza seja preservada, poupada dos avanços da sociedade corrupta.
Essa nova caracterização da sociedade é aprofundada no Novo Western, como
vimos. Em Butch Cassidy and the Sundance Kid e The Wild Bunch, a sociedade além de ser
aviltada, é fraca. Os bandidos que protagonizam ambos os filmes recorrentemente ironizam os
esforços para prendê-los e desprezam a organização social da qual se excluem
voluntariamente. Também em ambos os casos, os grupos são perseguidos por empresas
construtoras de ferrovias que se fartaram de ser vilipendiadas pelos ladrões. Esse dado é
interessante. Inúmeros autores – inclusive o próprio Walter Benjamin – consideram a
locomotiva o símbolo máximo do progresso e, não por acaso, o interesse capitalista dessas
empresas é denunciado como nocivo nessas obras. Isso pode ser notado ao longo de toda a
década de 1960, mesmo em How the West Was Won, quando a competição entre a Union
Pacific Railroad e a Southern Pacific Railroad é de certa forma criticada pelo modo como
estimularam o desrespeito aos acordos indígenas e por impor péssimas condições de trabalho
a seus operários – compostos em sua maioria por imigrantes neste filme. Se em 1924 John
Ford fizera de The Iron Horse seu primeiro épico, sendo o “cavalo de ferro” os vagões que
avançavam sobre a wilderness, na década de 1960 essa concepção já não era mais possível.

10

Texto original: “In both these films, Broken Arrow and Johnny Guitar, the ordinary citizens of the towns, the
peace-loving settlers and bringers of civilization of the classical plot, have taken over the usual role of the
villains. Typically, the hero had to fight he villains to protect the principles of ‘good’- truth, justice, honor,
individual life and dignity – but now, in order to protect these same principles, he must fight society”.
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Em C’era una volta il West, Sérgio Leone também faz do executivo de uma estrada-de-ferro o
principal vilão e quando o personagem principal sai em seu encalço, ele diz que não foi difícil
encontrá-lo, pois os trilhos, em uma imagem nada lisonjeira, eram como rastros de uma lesma
que se arrasta manchando o chão. Os trilhos já não são mais o meio pelo qual a nação se
constrói tal qual na litogravura de John Gast: são cicatrizes que maculam a natureza selvagem
e o modo de vida do homem do Oeste.
Com isso, o que está posto é uma revisão da forma como essa sociedade se
relaciona com a natureza. Em ambas as estruturas, a wilderness mantém seu caráter sagrado,
rejuvenescedor e estimulante da construção da nação. Contudo, à medida que se aproxima do
Novo Western, percebe-se que essa relação entre sociedade e natureza é estigmatizada,
perdendo seu caráter harmônico e regenerador. Por vezes, isso atinge até mesmo a própria
representação da paisagem, que deixa de ser grandiosa, bela e acolhedora. The Wild Bunch é
considerado um western “sujo”, seguindo a estética do western spaghetti e sua apresentação
de um Oeste que não é considerado estadunidense.
No entanto, talvez a maior reversão inicial nessa representação da natureza
selvagem esteja em McCabe & Mrs. Miller (Quando os homens são homens, 1971) de Robert
Altman. O filme narra o “relacionamento” entre um forasteiro (John McCabe) que chega à
fictícia cidade de Presbiterian Church visando construir no local uma casa de jogos e um
prostíbulo e uma prostituta (Constance Miller) que se encarregaria de cuidar das demais
mulheres e gerenciar uma casa de banho adjacente. Contando com três grandes nomes da
Nova Hollywood – além de Altman, Warren Beaty e Julie Christie – o filme é um antiwestern
em essência, a começar pela apresentação. O anti-herói de Beaty, sob uma chuva torrencial,
chega ao vilarejo em construção devido a uma mina recémdescoberta, numa fotografia
soturna e suja. Em todo o filme, na medida em que o inverno se aproxima, vemos “uma
cidade que surge”, mas que o faz em meio a uma natureza hostil, úmida e lamacenta. Quando
McCabe se recusa a vender seu empreendimento aos administradores da mina, almeja subir a
oferta apenas para perceber em seguida que colocara sua vida em risco. Pode-se ler aqui uma
crítica ao capitalismo voraz que, no fim das contas, limita as possibilidades da iniciativa
individual. Nesse sentido, o filme:

chora a morte do Oeste selvagem [...] Os formidáveis planos abertos e a
filmagem errante de Altman transmitem uma tristeza palpável: a ideia de que
o progresso e o capitalismo andam juntos, e nem sempre para o bem. O êxito
florescente da cidade fronteiriça de Beatty a princípio atrai operários, depois
pessoas bem-intencionadas, mas o seu trabalho duro e sua visão nada
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querem dizer para os homens que, em última instância, desejam mudar tudo.
(KLEIN in SCHNEIDER, 2008, p. 533)

Para o mesmo autor, a visão do diretor é a de que “a America [é] como um
experimento de Darwinismo (acelerado pelas armas)”, um espaço de homens do Oeste de um
novo tipo: empreendedores, mas covardes, como McCabe. A natureza afinal forjara outro tipo
de caráter. Ao rejeitar a oferta inicial dos mineradores, o personagem assinara sua sentença de
morte. Esta é desoladora: enquanto os demais habitantes da cidade lutam para apagar o
incêndio da igreja e Miller está entregue aos delírios do ópio na chinatown local, McCabe
rasteja pela neve e morre sentado, sendo progressivamente soterrado pela tempestade que se
abatia sobre o local. Não há heróis na trama, nem mesmo a wilderness. Ela literalmente
sepulta aqueles que nela se aventuram. É uma visão radicalmente diferente da que se
estabelece nos faroestes clássicos.
Mas se de fato privilegiarmos os westerns indicados ao Oscar, veremos de modo
mais evidente o quanto essa nova temática, que revê o papel da wilderness e o modo como o
homem branco capitalista dela se apropria, está presente no Novo Western. Como indicamos
anteriormente, após Butch Cassidy and the Sundance Kid o próximo western indicado ao
prêmio da Academia de melhor filme foi Dances with Wolves (Dança com Lobos, 1990), que
pode ostentar o título de segundo western vencedor do Oscar de melhor filme, quase sessenta
anos depois do feito de Cimarron. A obra, dirigida pelo estreante Kevin Costner11 foi, com
exceção de algumas críticas mais perspicazes, um êxito quanto a sua recepção por parte de
resenhistas e de público. Deveras, “em 1990 [...] nenhum gênero estava tão morto quanto o
western. Costner teve o mérito de reavivá-lo” (MATTOS, 2005, p. 96).
O épico narra a escolha feita por John Dunbar, um tenente que luta a Guerra Civil
ao lado da União e que, diante da insanidade do conflito que vivencia, parte para uma atitude
suicida, que no fim das contas é vista como um ato de heroísmo. Como recompensa, tem o
desejo de ir para o último posto do exército, nas pradarias do Oeste atendido. Quando
questionado sobre as razões pelas quais essa seria sua escolha, Dunbar sentencia: “Quero ver
a fronteira antes que ela desapareça”. Nesse primeiro ato do filme, muitos dos temas típicos
do western são reforçados. O leste é brutal, claustrofóbico, sujo e degradado. A lógica é a de
que o próprio conflito norte-sul deveu-se especialmente às rivalidades entre as Treze Colônias
originais e o personagem rejeita essa sociedade que se autodestruía num conflito fratricida. À

11

Ironicamente muitos difamadores à época anunciavam o filme como Kevin’s Gate, como se a obra pudesse
repetir o fracasso da obra de Michael Cimino, do início da década.

CAPÍTULO III – “WE BLEW IT!”

279

medida que avança para o Oeste, as tomadas são mais amplas, mais grandiosas, reforçando a
amplitude da wilderness e sua sacralidade.
Quando chega à cabana em ruínas, descobre que todos os militares que ali
estavam foram mortos pelos índios. A partir daí, o processo de “conversão” de Dunbar
começa a ser promovido pelo contato com a natureza selvagem. Este contato justifica o título.
Pouco a pouco o militar apercebe-se da presença constante de um lobo. Se seu ímpeto inicial é
matá-lo, aos poucos o homem do leste se aproxima do animal, conquistando sua confiança. O
que essa relação estabelece não é a domesticação do canino, mas sim a aquisição da
selvageria por parte do homem branco. Esse “tornar-se selvagem” vai sendo aprofundado à
medida que Dunbar também estabelece contato com uma tribo Sioux, que o observa e, aos
poucos, também em uma relação dialógica, integra-se com o branco. As implicações
etnológicas dessa abordagem serão retomadas no próximo tópico. Por ora, basta ressaltar que
nesse processo de conhecimento dos indígenas, John Dunbar perceberá uma forma
absolutamente diferente de lidar com os recursos naturais.
Essa idealização da relação do indígena principia-se no elemento que é utilizado
como metáfora para a integração entre o branco e a tribo. Em conversas iniciais, Dunbar
descobre que os Sioux têm visto diminuir o número de búfalos, animal essencial para sua
subsistência, devido à crescente atuação de caçadores de pele em sua região. Ciente disso,
quando Dunbar é acordado por uma manada de búfalos que passa próximo a sua cabana, corre
em direção à tribo. A recepção nada amigável por parte dos indígenas é convertida em
celebração quando percebem a razão da visita do estranho. No entanto, quando partem juntos
na manhã seguinte em direção aos rastros indicados por Dunbar, os indígenas veem, em uma
das sequências mais emblemáticas das ideologias presentes no filme, dezenas de carcaças de
búfalos, mortos apenas para que se lhes retirassem a pele e a língua. O tom melancólico e o
sentimentalismo são reforçados quando um pequeno búfalo caminha sozinho entre as
carcaças. Posteriormente o filme mostrará como os índios aproveitariam todas as partes do
animal, até mesmo as vísceras. O constraste é assim colocado em termos ambientalistas: a
sociedade branca é aquela que deseperdiça, que não sabe como utilizar os recursos naturais,
enquanto os indígenas são a cultura que nada desperdiçam.
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Os sioux contemplam as carcaças com John Dunbar, ainda trajado como um militar.
O constraste entre a cultura do respeito à natureza e a cultura do desperdício.

Quando enfim alcançam a manada de animais, dá-se a caça dos mesmos,
sequência que consolida a integração de Dunbar à comunidade, seu aprendizado da língua
nativa e sua progressiva passagem da identidade branca para a identidade indígena: ele
assumirá o nome “Dança com Lobos”. Assim, a identidade indígena fará com que Dunbar se
torne mais selvagem, mais consciente da sua relação com a wilderness. Mas aqui,
diferentemente da leitura feira por Turner na frontier thesis, o homem do Oeste não é o
elemento que se coloca “entre” – na fronteira – brancos e indígenas. Ele “se tornará” um
indígena de fato, logo, colocando-se, a partir desse momento, como estabelecendo uma nova
relação com a wilderness. Não mais a comunhão ou dominação da mesma, mas sim uma
submissão, uma sensação de pertencimento, segundo a lógica indígena de lidar com a terra e
com os recursos naturais. Deste modo, a wilderness conserva aqui sua dimensão de
regeneradora, mas coloca-se de modo radicalmente inverso o caminho para essa regeneração.
Não seria mais a sociedade o elemento a ser renovado, pois o avanço da mesma ocasiona
somente o desequilíbrio, a desordem e a morte dessa natureza que, para ser conservada,
exigiria uma nova consciência, como a indígena.
Há muitos problemas na forma como essa relação idealizada dos indígenas é
veiculada, bem como na forma como o branco se integra a essa nova comunidade e os
mesmos serão problematizados à frente. Por ora, cabe ressaltar que essa dimensão
ambientalista não passou despercebida ao público da época. Ironicamente, um das resenhas
dos críticos propõe que o nome indígena recebido pelo personagem de Costner poderia muito
bem ser substituído por “Salve as Baleias”, “pelo quanto é uma projeção das atitudes
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ambientalistas contemporâneas em um passado distante”12. Outro texto já destaca o modo
como o filme dialogava com alguns precedentes que buscaram representar a Conquista do
Oeste pelo ponto de vista dos indígenas, mas que “nenhum havia tentado capturar o modo de
vida duro e admirável que desapareceu em face da investida assassina da ‘civilização’ branca
com a convicção e a profundidade que Costner trouxe”13. Há ainda quem veja o personagem
como “um ecologista sensível e preocupado”14 que, ao enfatizar a harmonia entre indígenas e
natureza, manifesta uma vaga aura “New Age”15. Essa última associação reforça nosso
argumento de que essa mudança no tom da representação entre a sociedade que avança e a
forma como esta se apropria da natureza selvagem devem-se, em grande parte, aos
questionamentos que são colocados pelos movimentos sociais da década de 1960, com ênfase
para a contracultura. Neste caso específico, o nascimento do movimento ecológico que se
desdobrará na ação contemporânea do ambientalismo.
Com respeito a esse tema, é importante assinalar que dentre as diversas linhas de
atuação do movimento ambientalista na história, muitas se concretizam a partir dos discursos
em favor da preservação da natureza que advém da experiência histórica dos Estados Unidos
com seu espaço natural. O tipo clássico das primeiras associações ambientais da história
remontam ao século XIX, com origem nos protetores da wilderness (cf. BORGES, 2009,
p.35). Talvez o contexto da década de 1960 tenha evidenciado a importância de um padrão de
movimento ligado à defesa de uma “ecologia profunda”, que passava não apenas por causas
conservacionistas ou recuperacionistas, mas por uma completa reversão dos valores da
sociedade ocidental. Este grupo é o que era mais tradicionalmente ligado à causa ambiental:

possuindo raízes na contracultura da década de 1960, identificando-se com o
“ser verde” e alçando ao posto de maiores vilões [...] o industrialismo, a
tecnocracia e o patriarcalismo. O objetivo deste tipo de movimento
ambiental é a “ecotopia” (uma utopia ecológica), vinculando revolução
cultural e ação ambiental, na medida em que muitos movimentos da
contracultura pregavam uma obediência completa unicamente às leis da
natureza, o que culminou na idealização de muitas “sociedades alternativas”
com uma utopia própria, isto é, um projeto definido a partir da relação com a
natureza. (BORGES, 2009, p. 35)

Assim, a contracultura se coloca como um movimento de vanguarda em relação à
crítica ao avanço tecnológico e científico percebido a partir da década de 1970. Os traumas do

12

Disponível em: http://articles.chicagotribune.com. Acesso em 10 dez 2014.
Disponível em: http://articles.philly.com. Acesso em 10 dez 2014.
14
Disponível em: http://content.time.com/time/magazine/article. Acesso em 10 dez 2014.
15
Disponível em: http://articles.orlandosentinel.com. Acesso em 10 dez 2014.
13
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século XX causados por eventos de magnitude até então desconhecida levaram a uma
profunda reavaliação no modo pelo qual o homem-progresso encarava sua criação
tecnológica. As inseguranças e incertezas de uma humanidade sem referências sólidas
corroeram as bases de uma esperança fundamentada na visão positiva acerca da ciência e
cresceram na mesma proporção em que se acentuava o desenvolvimento tecnológico. O Novo
Western se desenvolverá nesse novo contexto industrial inaugurado pela revolução
microeletrônica. “[...] Desde 75 passamos por algo como dez revoluções tecnológicas
sucessivas no espaço de duas décadas e meia. Uma escala de mudança jamais vista na história
da humanidade” (SEVCENKO, 2001, p. 38).
Este intenso progresso tecnológico aponta para a angústia do homem deste tempo,
que passa a desacreditar da técnica e da ciência e que, de forma inteiramente nova, percebe
que, pela primeira vez, a criação humana significa uma ameaça à preservação da espécie.
Sobre esse cenário, Ernesto Sábato afirma:

El hombre no ha tenido tiempo para adaptarse a las bruscas y potentes
transformaciones que su técnica y su sociedad han producido a su alrededor
y no es arriesgado afirmar que buena parte de las enfermedades modernas
sean los medios de que se está valiendo el cosmos para eliminar a esta
orgullosa espécie humana. El hombre es el primer animal que há criado su
proprio médio. Pero – irónicamente – es el primer animal que de esa manera
se está destruyendo a sí mismo. (SÁBATO, 2001, p. 44-45)

Ora, em contraposição a essa constatação do homem ocidental (em nosso caso
específico, o branco estadunidense) coloca-se a idealizada relação dos nativos americanos
com a natureza, num discurso que vincula preservação ambiental e valorização da diversidade
cultural. Na construção de sua identidade, os ambientalistas têm na figura de preservação do
estilo de vida indígena e de sua identidade não apenas um paradigma a ser mantido, mas
assimilado e reproduzido. Neste instante, grupos sociais marginalizados como as minorias
étnicas reivindicam maior atenção e se beneficiam com ações sociais tanto do Estado como da
sociedade civil, visando corrigir injustiças históricas que concorreram para a situação atual. O
indígena se insere aqui de forma particular no contexto da América e também colabora para a
disseminação de uma atitude diferenciada em relação à natureza, na medida em que oferece
argumentos para uma crítica a um estilo de vida dominado pela técnica.
Nesse mesmo sentido, a década de 1970 assistiu à consolidação do discurso de
valorização das minorias étnicas – tema de nossa próxima seção – por meio de publicações
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como “Enterrem meu coração na curva do rio”16, no qual Dee Brown (2003) busca recontar
a história da ocupação do Oeste estadunidense pela perspectiva do indígena. Por ora,
enfatizemos sua clara idealização do indígena no trato com a natureza. Na introdução de sua
obra, o autor anuncia que os americanos “poderão aprender algo sobre sua própria relação
com a terra, com um povo que era de conservacionistas verdadeiros. Os índios sabiam que a
vida equivale à terra e seus recursos, que a América era um paraíso” (BROWN, 2003, p. 10).
A ideia de conferir ao índio esse caráter preservacionista tem ainda mais sentido na
mentalidade nacional estadunidense, que tem na glorificação da natureza selvagem intocada
um dos elementos constitutivos de sua identidade. Logo, diferentemente da perspectiva
europeia – com seu mundo natural já devastado – a relação com a natureza permaneceria
centrada, sobretudo na “conservação”, e não na “recuperação”, sendo que os nativos
americanos seriam o ideal de relação com o meio ambiente.
Outra obra mais específica ainda no que diz respeito à intenção de “dar voz ao
indígena” é a compilação de relatos efetuada por T. C. McLuhan (1996), em “Pés nus sobre a
terra sagrada”, dois anos antes da produção de Dances with Wolves. Cabem aqui algumas
citações diretas: “Uma mulher Wintu [...] comentou: ‘Quando queimamos a erva contra os
gafanhotos, não arruinamos tudo. Recolhemos a bolota e as pinhas. Mas os brancos reviram a
terra, arrancam as árvores, matam tudo [...] Como é que o espírito da terra pode gostar do
homem branco?... Onde o branco põe a mão há sofrimento’” (MCLUHAN, 1996, p. 8).
O indígena seria dotado de uma concepção diferenciada de seu pertencimento a
terra. Ela é guiada pelo grande espírito que mantém todas as coisas funcionando em perfeita
harmonia. Tal perspectiva é significativamente semelhante às teorias ambientalistas da
vertente da deep ecology, que defendem justamente uma concepção de vida mais holística
com o mundo e com o universo. Nesse viés, destacam-se as referências à Gaia, uma
concepção organicista da Terra, que coloca cada elemento do planeta como um membro, ou
no limite, uma célula deste corpo. A humanidade é tão somente um membro do corpo e tem
sido um membro defeituoso, canceroso, rompendo drástica e rapidamente com o equilíbrio de
Gaia, estabelecido ao longo de bilhões de anos.
McLuhan dedica sua obra a essa recuperação das falas cotidianas dos indígenas,
que vivenciam uma relação diferenciada com a natureza. Os índios gostavam de “andar com
16

O título original da obra é Bury my Heart at Wounded Knee, lançada menos de três anos após a criação do
AIM (American Indian Movement) em 1968. Wounded Knee é uma localidade famosa em Dakota do Sul por ter
sido ali realizado um dos maiores massacres contra os indígenas em 1890. Também em 1973, Wounded Knee foi
palco de uma ocupação em forma de protesto por nativos americanos reunidos sob a organização da AIM, que se
desdobrou em conflitos com as tropas do governo.
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os pés nus sobre a terra sagrada”, sabiam que “o coração do homem distante da natureza se
torna duro”, enquanto a proximidade com a natureza “mantém o espírito sensível a
impressões normalmente não percebidas”. Quando matam um animal, tem um extremo
cuidado com sua carcaça e não por economia, mas por cortesia. Ao utilizarem cada mínima
parte do corpo do animal estão evidenciando respeito àquele ser que partilha com eles
mesmos posição equânime perante o grande espírito. O não desperdício tornaria o animal
mais condescendente com sua morte, que ganharia aspectos de sacrifício, ou mesmo um
martírio em prol de um equilíbrio maior que ultrapassa o domínio do índio – como bem
percebido em Dances with Wolves. Por isso, um nativo pode dizer: “Quando vamos caçar, não
é nossa flecha que mata o alce, por mais potente que seja o arco: é a natureza que o mata”
(MCLUHAN, 1996, p. 24).
Assim, embora em sua gênese o ambientalismo estadunidense seja caracterizado
por uma forte influência religiosa de matriz protestante, as experimentações com o paganismo
e com religiões orientais, típicas da contracultura, influenciam essa nova representação da
relação da nação com a fronteira. O avanço sobre a mesma – a manifestação concreta do
progresso técnico-científico – é visto como um processo negativo, sobretudo porque anulou
formas de vida que se relacionavam de modo mais correto, segundo essas abordagens, com os
recursos naturais17. Essa nova perspectiva sobre a conquista do Oeste, da relação do homem
com a wilderness e da própria situação de fronteira é absorvida pelo Novo Western, que,
como vimos, revê a forma como essa natureza selvagem aparece na tela, abandonando muitas
vezes sua concepção sacralizada.
Mais fundamental é, contudo, o entendimento de que esse mundo já não é
mostrado como garantidor de uma capacidade de renovar a sociedade. Herdando a forma de
representar a sociedade dos filmes do tema de transição, o Novo Western radicaliza a crítica à
construção dessa ordem social, primeiramente a partir de sua relação com o meio natural. É,
pois, a anulação da tese da fronteira, com a consequente reversão na imagem da nação a partir
da natureza. Os Estados Unidos, como potência capitalista, não são mais vistos assim como o
país da natureza grandiosa, preservada, selvagem e desafiadora, responsável por moldar o
caráter nacional a partir do trato com a terra abundante. Assemelhando-se aos contrapostos
17

Essa atualização do processo de ocupação da fronteira é visível até mesmo em narrativas como as de Avatar
(2009), onde nativos extraterrestres sofrem com o avanço do capitalismo sobre seus recursos naturais. A cena em
que a “nativa” principal se desculpa com um animal após matá-lo apenas para preservar a vida do forasteiro
“branco” evoca o mesmo tipo de relação espiritualizada com a natureza, percebida nas citações da obra de
McLuhan (1996). O fato de que a Academia tenha concedido diversas indicações à obra, incluindo melhor filme,
transparece que o ambientalismo do diretor James Cameron é um dos discursos valorizados no interior da
indústria ainda na atualidade.
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europeus, os estadunidenses são agora aqueles que dominam a natureza de forma perniciosa,
manifestando o verdadeiro resultado da exaltação da razão moderna. Como vimos, no interior
dessa revalorização aparece a idealização do “homem selvagem” e este reposicionamento do
nativo aponta para um novo debate fortalecido também a partir da década de 1960 e que recai
diretamente sobre o Novo Western: a atenção às minorias étnicas e a questão do
multiculturalismo.

3.3 – A alteridade reconhecida: perspectivas étnicas
Os indígenas são a alteridade máxima do branco “americano” no western clássico.
Qualquer reflexão que aborde a questão do etnocentrismo no faroeste necessariamente deve
passar pela forma como os nativos são representados. Mas, indiretamente, outros grupos
étnicos também são alvo de relevância, sobretudo a partir do Novo Western.
Quando analisamos os filmes do enredo clássico e da variante da vingança,
observamos que estes primeiros faroestes foram os responsáveis por cristalizar a visão do
indígena como ameaça constante à ordem social estabelecida. Ainda que filmes como
Tumbleweeds e Cimarron tenham quase proposto uma visão condescendente em relação ao
indígena, em nenhum momento a ocupação de suas terras e a desarticulação de seu modo de
viver são efetivamente questionados. A representação clássica é a do indígena passivo,
espectador do seu próprio destino, invasor de seu próprio território e se em algum momento a
trama lhes parece simpática, será sempre mediante o protagonista branco.
A grande obra que marca o amadurecimento do western como gênero de filmes A,
Stagecoach, de John Ford, apresenta a abordagem clássica do indígena. Mau prenúncio
constante desde o início da trama, Gerônimo se mostra cada vez mais tangível, até que se
concretiza sua ameaça na antológica perseguição dos indígenas à diligência do título. Os
índios não falam, não têm voz. A indígena casada com o mexicano de uma das paradas do
veículo canta em espanhol e logo se mostrará traiçoeira. A função dos nativos na trama é tão
somente reforçar a solidariedade do grupo de tipos do faroeste. Mesmo no instante em que
Dallas, ao sair da cidade de Tonto, olha para o grupo de mulheres que compõe a “Liga da Lei
e Ordem” local e afirma que existem coisas piores que os apaches, a ideia é a de que aquele
tipo de moralidade é perniciosa, mas que os indígenas também o são. O etnocentrismo não é
questionado. Se Yancey Cravat de Cimarron se agradava de escolher nomes indígenas para
seus jornais, utilizava gritos de guerra dos cherokee e defendia os direitos dos nativos, a ideia
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é a de que a partir desses elementos o personagem se torna um tipo superior, “mais índio que
os próprios índios” como discorria o narrador em How the West Was Won a respeito dos
homens da montanha. Tal como na tese turneriana, os homens do Oeste assimilam as
características dos indígenas não para tomá-los como iguais, mas sim para se estabelecerem
como superiores. O reconhecimento da identidade própria dos indígenas não é efetuado, numa
recorrente atitude moderna de “encobrimento” do Outro, de ignorância de suas vozes,
liguagens e formas de ver o mundo (Cf. DUSSEL, 1993 e TODOROV, 1983). Não há línguas
nativas ouvidas no western.
Como apontamos anteriormente, é na década de 1950, com o tema de transição,
que surgem as primeiras reavaliações significativas acerca do indígena no faroeste18, mérito
da obra Broken Arrow (Flechas de fogo, 1950). Na trama, vemos um ex-soldado da Guerra
Civil intermediar um acordo de paz entre colonos e uma das tribos dos apaches, liderados por
Cochise. O personagem de James Stewart, Tom Jeffords, encontra um jovem indígena
moribundo e salva sua vida cuidando de suas feridas. Por esse gesto, encontra clemência por
parte dos apaches. Contudo, quando retorna à cidade sente o ódio e desprezo dos cidadãos
pela sua atitude. Fartando-se da hostilidade gratuita, Jeffords inicia a aproximação entre as
duas culturas, primeiramente com um acordo de paz que permitisse a passagem dos correios.
Conforme vai frequentando a tribo, Jeffords se apaixona por uma jovem índia – interpretada
por Debra Paget, branca de olhos azuis pintada para parecer índia –, chegando ao ponto de
casar-se com a mesma, numa clara desobediência às normas do Código de Produção vigente,
que proibia a miscigenação como tema. Conquistando o respeito e a amizade de Cochise, o
ex-militar narra sua mudança de visão em relação aos indígenas, mas enfrenta resistência
tanto de parcelas dos grupos de colonos quanto entre os próprios indígenas. Ao final do filme,
sofre uma emboscada e vê sua esposa ser assassinada por brancos – a miscigenação, no limite,
não será perpetuada ou permitida afinal. No entanto, ainda assim vislumbra a possibilidade de
criação de uma reserva indígena no Estado do Arizona.
Operando nos esquemas tradicionais de seu tempo, ainda que parte do filme se
passe na tribo indígena e que teoricamente os diálogos sejam no idioma dos mesmos, o filme
abre com a ressalva de que da história verídica “a única mudança será que, aqui, quando os
Apaches falam, o fazem em nossa língua”. Quando o menino do qual cuida diz que precisa
18

Philip Loy (2004) indica que desde o início do século existiram filmes de faroeste que caracterizavam o “nobre
selvagem” tendo suas terras usurpadas, um eco do que se vê em Tumbleweds e Cimarron. No entanto, o autor
também enfatiza o diferencial de Broken Arrow pela repercussão e pelo alcance da obra. Além das obras aqui
analisadas, Loy oferece diversos outros exemplos de filmes revisionistas acerca da figura do indígena entre 1955
e 2000.
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partir porque sua mãe está chorando, Jeffords conclui: “Nunca pensei que uma mulher apache
poderia chorar por seu filho como qualquer outra mulher. ‘Apaches são como animais
selvagens’ é o que todos nós dizemos”. A meditação reforça assim a ideia que se pretende
inovadora para o espectador: os indígenas são seres humanos como “nós”. Quando
confrontado pelos citadinos sobre porquê colaborara com assassinos de mulheres e crianças, o
ex-militar contrapõe: “Em Big Creek também matamos mulheres e crianças”. Se lhe afirmam
que Cochise começou a guerra, o cowboy corrige: “Foi um estúpido tenente recém-chegado
do leste”. Num prenúncio do que talvez viesse a ser a atitude de John Dunbar, Jeffords se
coloca do lado do indígena, ainda que não se torne um.
Seguindo a interpretação de Wright, é notável a forma como o grupo social branco
é representado de forma negativa. Quando o personagem de Stewart pergunta: “Quem nos
pediu para virmos a seu território?” outro responde: “Eu não sei, Tom. Não digo que sejamos
perfeitos, mas trouxemos civilização para cá”. Continuando, o homem resume o que é a
civilização: “Tecidos, carpetes, chapéus, botas, remédios. Tenho uma carroça carregada de
whisky esperando no leste. Poderia tê-la vendido se não fosse por Cochise.” É notoriamente
irônico que nenhum dos elementos que compõem essa “civilização” eram necessários aos
indígenas de fato e a completa ausência de valores que possam ser assumidos como superiores
àqueles dos nativos.
Entretanto, a abordagem do filme apresenta limites previsíveis. O próprio recurso
narrativo de substituir o idioma original pelo inglês retira muito da força da crítica que
poderia ter sido feita. Esta opção é compreensível, pois mesmo quando Kevin Costner optou
por encenar quase metade dos diálogos de Dances with Wolves em língua nativa, a escolha foi
considerada arriscada por muitos críticos. Outra limitação do impacto que a obra poderia
causar é a escolha de uma atriz branca maquiada para parecer indígena, para desempenhar o
papel do interesse amoroso de Jeffords: a miscigenação é atenuada com este recurso. Também
temos o mesmo esquema do índio bom e do índio mau. Coincidentemente o principal
indígena a desafiar as ordens de Cochise para estabelecer o acordo de paz, quando o faz,
afirma estar rejeitando seu passado e nome indígenas, assumindo o nome pelo qual era
conhecido entre “americanos” e mexicanos: Gerônimo. Assim, o famoso personagem
histórico é o vilão que rejeita o acordo com os brancos, enquanto Cochise é o índio “bom” e
sensato que aceita o acordo com a “civilização” por entender que não têm escolha – ele
“quebra a flecha”, em sinal de paz. Essa anuência, ao contrário do que Wright indica, parece
um tanto conformista e pouco revolucionária. Mesmo a caracterização “negativa” da
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sociedade é limitada, conforme se percebe que a maioria da sociedade branca respeita o
acordo de paz e a reserva dos indígenas, naturalizando a presença da colonização que avança.
Muitos desses elementos narrativos são retomados por Kevin Costner em Dances
with Wolves, com novos limites, mas também com inéditas dimensões. Como vimos, é radical
a defesa da obra da perspectiva do indígena. Não apenas John Dunbar aprende o idioma,
como paulatinamente absorve o modo de ser indígena. Primeiramente tira a barba; aos poucos
substitui as roupas ocidentais, até que se assuma como sioux, inclusive no nome. Os
personagens indígenas aqui também são bem mais complexos que aqueles representados em
Broken Arrow, com relevância muito maior na trama e em sua equiparação com o branco.
Destaque para Graham Greene, que por sua interpretação complexa de Pássaro Esperneante
recebeu uma indicação para o Oscar de ator coadjuvante.
Todavia, há limitações. De Pé com Punhos é a branca sobrevivente de um
massacre Pawnee adotada pelos Sioux. Há uma notória referência a The Searchers (Rastros
de ódio, 1956), a obra-prima de John Ford, mas como uma inversão. Naquele filme, a
sobrinha do personagem de John Wayne é raptada e quando encontrada pelo tio, quase
assassinada, dado o ódio do mesmo pelos índios e a intolerável ideia de ter uma sobrinha
“índia”, miscigenada. Já aqui, na década de 1990, a branca “índia” será o interesse romântico
de Dunbar e a tradutora dos mundos, da língua e dos costumes. A partir desta oposição,
percebe-se que a obra de Ford é muito mais densa e perturbadora, na medida em que leva o
espectador a simpatizar pelo “racista homicida” (cf. BUSCOMBE in SCHNEIDER, p. 322)
interpretado por John Wayne, dando dimensão da complexidade da relação estadunidense
com a diferença racial, algo que Broken Arrow e mesmo Dances with Wolves fazem de forma
mais esquemática e explícita – os brancos nos filmes de Costner são praticamente todos hostis
e desprezíveis. Neste último, o fato de o interesse romântico ser uma branca e não uma nativa
retira também o impacto da miscigenação, mesmo que ela se sinta plenamente indígena. O
ritual do casamento parece muito mais etnográfico que o representado em Broken Arrow, mas
ainda assim funciona pouco no sentido de dar visibilidade ao indígena. Talvez seja essa a
limitação maior da trama: o filme dá voz ao índio, mas não em primeira pessoa. A narrativa
da descoberta ainda é efetuada pelo branco e pelo olhar do ocidental. Por meio dele, é
possível diferenciar os bons índios (os Lakota Sioux) dos maus índios (os Pawnee),
concebendo uma visão ainda esquemática da complexidade da fronteira e das relações entre
os grupos sociais nela estabelecidos.
Entre os dois filmes, Broken Arrow e Dances with Wolves, há pelo menos outras
duas obras importantes que reveem a tônica dominante na forma de representar a relação dos
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brancos com os indígenas que figuraram como êxito de bilheteria na listagem de Will Wright.
A primeira delas é Cheyenne Autumn (Crepúsculo de uma raça, 1964), que tem grande
relevância por ter sido o último faroeste dirigido por John Ford, talvez o mais importante
diretor de westerns dos Estados Unidos. Através do filme Ford desejava que o público não
apenas encontrasse o indígena como inimigo, mas que o conhecesse e o admirasse (cf. LOY,
2004, p. 251). Na trama, acompanhamos a marcha dos sobreviventes cheyenne que após
sucessivas frustrações com os acordos com o governo estadunidense decidem abandonar a
reserva que lhes fora determinada no deserto sudoeste dos Estados Unidos para regressar a
sua terra de origem, no Parque Nacional de Yellowstone. A trama é simpática aos nativos,
retratando-os em sua resiliência diante das perseguições injustas ou enganosas. Há momentos
importantes que, como apontamos, ganham significado adicional na medida em que foram
concebidos por um diretor tradicionalmente etnocêntrico – como se percebe em Stagecoach e
The Searchers. Mesmo que Ford tenha frequentemente buscado abordagens originais,
distantes da convencionalidade – como vimos em relação aos próprios personagens
marginalizados pela sociedade em Stagecoach – o fato de que o autor assume um discurso
favorável aos indígenas, concebendo uma obra que os toma como eixo condutor da narrativa,
é sintomático das mudanças na forma como as minorias étnicas vinham sendo assumidas no
interior da sociedade estadunidense na década de 1960 e de que forma havia demanda por
novas representações por parte de cada vez mais setores da sociedade19.
Há passagens relevantes na obra. Primeiramente, tem-se uma estrutura muito
semelhante à que se percebe em How the West Was Won. O filme contém sequências
musicadas com abertura, intervalo e entreato, além de uma narração voice-over tal qual na
obra anterior. Assim, há uma clara referência à obra na qual Ford dirigira uma das sequências
e, surpreendentemente, uma espécie de proposta contrária à consagração da visão oficial da
“conquista do Oeste”. Ainda que os indígenas sejam representados como vítimas em uma das
sequências do épico nacionalista, logo após, em vingança, os mesmos fazem com que uma
manada de búfalos avance sobre o acampamento dos imigrantes que chegavam para construir
a ferrovia; com esse desfecho, há uma clara estigmatização do nativo e um desserviço no
esforço de reposicioná-lo no interior da história oficial da nação. É interessante que, quanto a
isso, a narrativa de Cheyenne Autumn em dado momento afirme que o conflito central do
filme possa ser para muitos: “apenas uma nota de rodapé na história”, assumindo claramente

19

É sintomático que Will Wright considere o filme por sua bilheteria expressiva, mas não o comente por não ter
tido condições de revê-lo à época de sua escrita. O filme não obedece a nenhuma das estruturas rígidas que o
autor propõe, nem mesmo ao tema de transição, com o qual se relaciona mais diretamente.
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uma posição contrária a essa tese. Há também, em pelo menos dois momentos, a tentativa de
destacar a contradição que marca o discurso de igualdade estadunidense ao se equiparar a
situação pela qual passavam os cheyenne nos anos de 1878 com a enfrentada pelos negros
antes da abolição. Primeiramente, quando o ministro do interior, simpático à causa dos índios,
interpela um ex-companheiro da Guerra Civil que lutara em favor dos direitos dos negros:
“Oh Henry, você e eu lutamos juntos em Gettysburg. Você nunca tinha visto um escravo
negro. Tudo o que você sabia era que eles eram seres humanos com direitos de seres humanos
– e isso lhe valeu um braço”. Não seriam os indígenas merecedores do mesmo esforço? Não
era contraditório que os homens do nordeste que lutaram em favor dos oprimidos do sul
também não o fizessem em favor dos oprimidos do oeste? Ao final da trama, o mesmo
ministro, diante das insistências para interceder e agir em benefício dos indígenas olha para o
extracampo e pergunta: “o que você faria meu amigo?” Quando o plano abre, vemos que o
mesmo falava com um retrato de Abraham Lincoln, numa clara idealização da figura histórica
do presidente em sua luta abolicionista. Com essa abordagem, o roteiro retoma a importância
da expansão para o Oeste para a construção da nação, mais que a própria Secessão, numa
afirmação da tese da fronteira. É importante porque a Guerra Civil tem sentido numa oposição
norte-sul específica do leste. Como western, o filme recoloca o eixo construtor da nação no
movimento leste-oeste, mesmo visando reestruturar elementos no interior da narrativa
histórica oficial.
Um momento memorável do filme é os cheyenne, após avançarem quase dois mil
quilômetros, famintos, mas esperançosos de que sejam supridos conforme se aproximam da
região onde os búfalos estão. Contudo, ao chegarem ao local, contemplam apenas as ossadas
dos animais, vitimados pelos caçadores de peles. É um plano que notavelmente evoca aquele
destacado em Dances with Wolves. Ainda que não haja aqui a dimensão clara do discurso da
preservação ambiental, é uma forma de constrastar aqueles que buscavam os búfalos como
fonte de alimentos e aqueles que os matavam apenas para retirar as peles.
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Os cheyenne se confrontam com a desolação causada pelos caçadores.

Não obstante não se constituir em clara defesa do meio-ambiente, é uma das
formas que o filme encontra de criticar a sociedade capitalista. De acordo com o narrador, “O
Ministério do Interior estava infestado por magnatas ferroviários do leste, mineradores e
especuladores. Gente que tinha medo que os índios lhes fizessem perder dólares.” Quando
afirma que as notícias dos confrontos com os cheyenne são exageradas antes de chegar ao
público – inflando as baixas do exército de nove para mais de cem – o narrador informa que
apenas uma voz se mostrou contrária à estigmatização dos índios. Mas essa voz contrária é
ironizada. Quando um redator-chefe de jornal entra esbaforido na redação, esbraveja: “No The
Sun, no Times, no Chronicle. Todos dizem o mesmo que nós! ‘Os selvagens estão soltos’,
‘Queimem, matem, violentem suas belas mulheres e esposas’. Isso não é mais notícia.
Usaremos uma tática diferente. De agora em diante, nós opinaremos sobre a nobre pele
vermelha. Venderemos mais jornal dessa forma”. Ao fim, é tudo uma questão de lucro.
Inadvertidamente, essa última menção oferece uma pertinente problematização a
ser sobreposta ao próprio filme. Se todos os westerns representavam os indígenas como
violentos assassinos que atacam os pobres e indefesos colonos até que a cavalaria chegasse,
não seria interessante um western que “opinasse sobre a nobre pele vermelha” como
Cheyenne Autumn? Não é, ao fim e ao cabo, uma questão de recepção, de bilheteria, de lucro?
Com isso, evitamos qualquer leitura que ingenuamente proclame uma ruptura, uma reversão
completa não apenas nas representações, mas também na própria sociedade. O filme de Ford é
prenhe de limitações no que se refere a mostrar uma visão propriamente indígena da história;
mesmo assim, oportuniza a visão das fissuras que existem na imaginação homogênea da
nação.
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Essas limitações começam pelos atores que interpretam os indígenas: todos de
ascendência mexicana, mas não nativa. Os cheyenne do filme são navajo que falam em
navajo, mas em nenhum momento seus diálogos são subtitulados, o que lhes exige um gestual
exageradamente caricatural e dramático, reforçando a estereotipia esperada. Ainda que o filme
narre a longa trilha dos indígenas, há ênfase para a ação da professora quaker interpretada por
Carroll Baker – que atuara em How the West Was Won – e o Capitão Thomas Archer,
interpretado por Richard Widmark – o coronel Jim Bowie de The Alamo. Ela será sempre a
defensora dos cheyenne, sobretudo das crianças, acompanhando-as em sua longa jornada. Ele
será o perseguidor que aos poucos se transformará em defensor dos indígenas. Esse processo
de “conversão”, no entanto, é marcado pela esquematização “índio bom x índio mal” presente
nas duas obras também anteriormente analisadas. Quando, no início do filme, o capitão
Thomas Archer questiona a professora Deborah Wright se ela já tinha visto um cheyenne e
esta responde que obviamente sim, o mesmo responde: “Não, você não viu! Tudo o que você
viu são índios de reserva que lamentavelmente ficam como peixes fora d’água. Mas dê-lhes
uma chance e eles serão os maiores guerreiros no mundo”. Mais à frente, quando conclama
um antigo combatente a perseguir os indígenas enquanto esse se nega a fazê-lo, o mesmo
personagem ouve do mesmo: “Eu lutei contra índios que queriam lutar cotra mim, não contra
alguns pobres, famintos e desamparados que querem voltar para casa”. Com isso, o filme
mostra limitação em oferecer uma visão paupável de valorização dos indígenas que ainda
resistem na contemporaneidade. Eles não falam por si mesmos, pois quando falam não são
efetivamente “ouvidos” – não há, pois esforço para que se lhes compreenda. O filme enfoca as
ações daqueles que lutam em favor dos indígenas, mais que sua efetiva capacidade de resistir.
Não são mostrados em seu protagonismo efetivo. Não haverá nenhum western renomado que
o faça de fato. Os índios do filme são “defendidos” porque são “índios de reserva” – como os
apaches de Broken Arrow. Os índios que resistem – como o eternamente vilanizado Gerônimo
– permanecerão como selvagens dignos da extinção. Não há questionamentos da própria
expansão para o Oeste e da dizimação dos indígenas, ainda que pequenas mudanças se notem.
Talvez a forma mais eficiente de reposicionar a relação com o indígena seja a
carnavalização da história efetuada por Arthur Penn, o mesmo nome por trás de Bonnie and
Clyde, através de Little Big Man (Pequeno Grande Homem, 1970), estrelado por Dustin
Hoffman e veiculando os maiores temas revisionistas e reflexivos da Nova Hollywood.
Carnavalização é um conceito retirado da obra de Bakhtin, quando o mesmo se dedica a
pensar as relações dialógicas entre cultura erudita e poular na Idade Média, a partir da obra de
François Rabelais. A premissa é a de que o Carnaval permite às pessoas penetrarem
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brevemente em uma liberdade utópica, através de um questionamento lúdico das normas e da
suspensão temporária das distinções hierárquicas e proibições. A carnavalização permite a
paródia que surge “quando os artistas ultrapassam as convenções e se dispõem a dissociar-se
do passado” (STAM, 2000, p. 56), tal como Rabelais e seus excessos no ocaso medieval. A
anarquização das hierarquias institucionais, a comédia, o risível, o escrachado, o gosto pelo
que é baixo e marginal: tudo isso permite que as vozes possam ser ouvidas de modo mais
efetivo, caminhando para aquilo que adiante apontaremos como polifônico ou heteroglóssico:

Na teorização de Bakhtin, o carnaval abraça uma estética anticlássica que
rejeita a harmonia formal e a unidade em favor da assimetria, do
heterogêneo, do oxímoro e da miscigenação. O “realismo grotesco” do
carnaval vira a estética convencional do avesso para enfocar um novo tipo de
beleza popular, convulsiva e rebelde, que ousa revelar o caráter grotesco dos
poderosos e a beleza latente do “vulgar”. Na estética carnavalesca, tudo
remete ao seu oposto, dentro de uma lógica alternativa de contradição
permanente que transgride o pensamento monológico típico de um certo tipo
de racionalismo positivista. (SHOHAT; STAM, 2006, p. 421)

Entendemos que esse caminho carnavalesco, reflexivo, paródico, abre muito mais
espaço para a multiplicidade que a ênfase realista/naturalista de Broken Arrow, Cheyenne
Autumn ou mesmo Dances with Wolves.
Little Big Man é uma comédia dramática, se tal gênero existir. Um velho de cento
e vinte e um anos recorda seu passado no Velho Oeste e não surpreende que ele tenha estado
em muitos eventos cruciais e conhecido seus principais personagens. Adotado quando criança
por uma tribo cheyenne, Jack Crabb “torna-se” um índio ainda que de pequena estatura – daí
seu nome indígena, “Pequeno Grande Homem”. Quando é capturado por brancos, é adotado
por um pregador e sua esposa que manifesta interesses adicionais no cuidado com o
adolescente. Após constatar a falsa moralidade da mulher, Jack se dedica ao charlatanismo
junto a um vendedor de poções médicas – que tem talento para perder partes do corpo – até
que reencontra sua irmã que lhe ensina a ser pistoleiro. Nessa nova fase, conhece Wild Bill
Hickok, responsável por apresentar-lhe a crueza da morte. Incapaz de confrontar essa
realidade, ele se casa com uma sueca – que não falava uma palavra em inglês – arriscando-se
a ser dono de um negócio, que vem à falência. Seguindo o conselho do General Custer, “vai
para o Oeste”, apenas para que sua esposa seja raptada por cheyennes. Quando sai em sua
procura, reencontra seu avô adotivo cheyenne, assiste a um massacre de seu povo de outrora e
se casa com uma indígena – e com suas irmãs. No dia em que se torna pai, seu acampamento
indígena é atacado, no conhecido Massacre do rio Wachita, e assiste à morte de sua esposa e
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filho. Decidido a buscar vingança, Crabb ainda se torna um bêbado – reencontrando antigos
amigos – e um caçador ermitão. Ao final, ainda tem condições de estar presente em Little
Bighorn, quando o General Custer e a Sétima Cavalaria são dizimados em um dos poucos
episódios históricos em que os indígenas impuseram uma derrota massacrante sobre os
brancos. Essa narrativa intensa oscila entre a sátira e a tragédia, concluindo com novas
imagens do entrevistado no “presente”.
Nessa síntese da trama, muitos elementos transgressores são percebidos. Em
primeiro lugar, trata-se de uma entrevista. Ao iniciar afirmando que é o único branco
sobrevivente de Little Bighorn, o entrevistador supõe que o velho narrará “fantasias” acerca
de Custer e de fato o filme parece caminhar nessa direção. O entrevistador está interessado em
conhecer “o modo de vida dos indígenas das planícies” e não acerca do “genocídio” que os
brancos sofreram na ocasião. Contudo, o relato do narrador operará uma desconstrução da
figura de Custer. Representado como um narcisista e presunçoso, o famoso “herói” das
guerras indígenas é ridicularizado por sua arrogância e obstinação. O filme mostra a tática do
general de atacar as aldeias na ausência dos guerreiros das tribos, dizimando mulheres e
crianças. Nesse sentido, é emblemática a representação do Massacre de Wachita – ocorrido
em 1868 – como uma alusão ao Massacre de May Lai, ocorrido exatamente cem anos depois,
no Vietnã.
Ainda que os diálogos em cheyenne sejam falados em inglês – sem a explicação
didática e realista de Broken Arrow – as conversas entre Pequeno Grande Homem e seu avô
guardam muito do texto contestatório à forma como se deu o “contato” entre brancos e
indígenas. Quanto a este ponto, um crítico da época sublinha que, ainda que falem em inglês,
“os índios em Little Big Man tem diálogos que refletem a riqueza idiomática das línguas
indígenas; quando Velha Cabana de Peles simplesmente se refere aos cheyennes como ‘os
seres humanos’ a frase é literal e significativa e nós não rimos”

20

. Quando o personagem

principal pergunta para o avô se ele odeia homens brancos, o velho responde: “Os seres
humanos [isto é, os cheyenne] acreditam que tudo está vivo. Não somente homens e animais,
mas também água, terra, pedra [...] Mas o homem branco... eles acreditam que tudo está
morto. Pedras, terras, animais, e as pessoas! Até mesmo seu próprio povo! Se as coisas
permanecem tentando viver, o homem branco as liquidará. Essa é a diferença”. Há claramente
um subtexto ambientalista, com a idealização da relação harmônica entre índios e natureza.
Após o primeiro combate, quando é capturado, Jack Grabb constata a superioridade bélica dos
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Disponível em: http://www.rogerebert.com/reviews/little-big-man-1970. Acesso em 15 dez 2014.
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brancos e ironiza: “Nunca poderia entender como o mundo branco ficava tão orgulhoso de
vencer com suas vantagens”.
O filme é uma fábula desconstrutora do western e de suas convenções. Jack
aprende a atirar com a irmã – absolutamente masculinizada. Quando o faz, torna-se o
estereótipo do pistoleiro, exagerando as mortes que causara e ridicularizando o gestual típico
do “homem do Oeste”. Quanto à questão dos gêneros, além da irmã lésbica, há espaço para
um cheyenne gay, chamado pela tribo de “heemanee”, palavra que sintomaticamente não
possui tradução para o inglês. Em dado momento o mesmo até se propõe a ser “a esposa” de
Jack Crabb. Há também a renúncia à religião, com o pastor fundamentalista e sua esposa
lasciva que acaba por se tornar prostituta. Em resumo e segundo Mattos: “O filme de Penn é
de fato um espelho da sociedade americana dos anos 70, aquela que lutava no Vietnã [...] e a
que estava vendo a aparição do ‘poder vermelho’ (os índios se organizando para fazer
reivindicações) e o retorno de sua juventude (os hippies) às forças primitivas da natureza”
(MATTOS, 2004, p. 89). Assim, Mattos concorda que a contracultura de certa maneira
vincula esses três discursos e demandas sociais representadas em filmes como Little Big Man:
a preservação da natureza, a igualdade dos gêneros e a atenção às minorias étnicas. Há uma
frase do filme que resume a contento o “espírito da época”, iconoclasta e questionador: “O
mundo é muito ridículo para se viver nele”. Quanto ao significado da película, um crítico
observa que todos os personagens brancos aparecem de modo pior ao final do filme; apenas o
avô adotivo indígena não. O vendedor de remédios perde novas partes do corpo e caça búfalos
mantendo sua deturpação moral. Will Bill Hickok se torna uma atração esquisita que é
assassinada por um menino. Curster vai da glória à loucura. Já Velha Cabana de Peles
progride ao final. Enquanto Custer morre, o velho sábio até pretende fazê-lo, mas
estranhamente a “mágica” não funciona e ele sobrevive. O significado de sua sobrevivência é,
pois, o de afirmar a permanência das culturas nativas na sociedade estadunidense. Essa
relevância é confirmada pelo fato de que sua atuação rendeu-lhe uma indicação ao Oscar de
ator coadjuvante, a única recebida pelo filme. Quando a Academia reconhece este
personagem como o mais emblemático do filme, reforça a leitura de que “a civilização de
Custer eventualmente vencerá, mas a de Velha Cabana de Peles prevalecerá”21.
Dances with Wolves, Broken Arrow, Cheynne Autumn e Little Big Man são filmes
que reposicionam os nativos no interior do mito do Oeste. Há, contudo, outras alteridades
essenciais ao herói branco que são contempladas nos filmes, mesmo que de modo bem menos
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evidente que o indígena. Os imigrantes, por exemplo, principalmente os chineses, são
personagens eventuais da paisagem do Oeste e quando são retratados nada mais são do que a
simples composição do cenário. Em nenhum filme percebe-se uma atenção maior à
importância dos imigrantes, chineses e aqueles oriundos do leste europeu, para a conquista do
Oeste, quando se sabe que estes foram parte significativa da mão-de-obra que construiu as
ferrovias. Há também uma ou outra referência aos irlandeses, mas frequentemente como
coadjuvantes e quase sempre de forma jocosa. O Novo Western confere atenção expressiva ao
tema, como a importância de chinatown em McCabe & Mrs. Miller e a injustiça xenófobica
de Heaven’s Gate. Este filme destaca o modo como os Estados Unidos nem de longe se
configuravam como a “terra das oportunidades” para boa parte do grande contingente de
imigrantes que afluía para a nação em fins do século XIX – e que ainda aflui.
Outro componente étnico menosprezado pelos westerns é o dos hispânicos, os
mexicanos estereotipados que ocuparam boa parte do Oeste antes que os Estados Unidos o
conquistasse. Muito recorrente será a abordagem que coloca o homem como o bandido –
como Cisco Kid – e a mulher como a sensual prostituta – como Tonia, Helen e a companheira
de Davy Crockett. Na análise das mudanças que o faroeste apresenta no final século XX, Loy
enfatiza o indígena e sobre os demais afirma:

O subgênero indígena de Hollywood continua a ser o tipo de westerns que
tem procurado enfrentar as mudanças nas relações raciais nos Estados
Unidos durante os últimos quarenta e cinco anos do século XX. Índios mais
do que os afro-americanos ou hispânicos, foram o veículo através do qual os
Westerns procuraram explorar as mudanças no entendimento estadunidense
de sua história e cultura, e para aumentar a consciência branca de povos com
diferentes histórias e culturas que vivem entre eles.22 (LOY, 2004, p. 271)

No entanto, se os imigrantes são figuras históricas importantes, mas pouco
presentes no faroeste, os mexicanos são recorrentes, mas raramente relevantes para a trama e
os indígenas são a alteridade dominante no western; como já assinalado, a questão da
formação étnica estadunidense abordada pelo gênero foca outra relação tão importante quanto
a que se dá com os nativos americanos: a representação que se faz do negro, quando este
aparece. A primeira menção em nosso trabalho é a dos negros subservientes de Cimarron, que
idolatram seu senhor e se mantém na condição de servos mesmo após a abolição. Em The Ox
22

Texto original: “The Hollywood Indian subgenre remains the one Western film type sought to come to grips
changing in race relationships in the United States during the last forty-five years of the twentieth century.
Indians more than African Americans or Hispanics, were the vehicle through which Westerns sought to explore
changing American understanding of its history and culture, and to raise white awareness of peoples with diverse
histories and cultures living among them.”
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Bow Incident o negro aparece também em papel secundário, ainda que relevante, como um
dos que se oporão ao enforcamento injusto dos homens inocentes, exercendo também a
convencional função religiosa atribuída aos negros em muitas representações. Em The Alamo,
temos o negro que ainda na primeira metade do século XIX recebe a alforria, mas permanece
fiel ao seu senhor, oferecendo inclusive sua vida pelo mesmo. Até a década de 1960 o negro
não tinha espaço relevante no western, seguindo a tendência histórica de torná-los invisíveis
no processo de construção da nação. Sobre essa questão, Mattos afirma que “outros
participantes do desbravamento do Oeste foram os negros. Milhares de afro-americanos
trabalharam no território a oeste do Mississippi, como vaqueiros, fazendeiros, soldados da
cavalaria e xerifes. Não obstante, a literatura, o folclore e o cinema durante muito tempo os
tornaram invisíveis” (MATTOS, 2005, p. 16).
Grande excessão ao tema será Sergeant Rutledge (Audazes e Malditos, 1960)
também dirigido por John Ford. No filme, um oficial negro da cavalaria é acusado de estuprar
e matar uma mulher branca em um forte militar, por volta dos anos 1880 – tema que será
retomado em To Kill a Mockinbird (O Sol é para todos, 1962). A trama se direciona aos
esforços do militar para provar sua inocência, feito que consegue ao final do filme, com honra
e bravura. Diferentemente de Cheyenne Autumn, Sergeant Rutledge não obteve êxito
comercial, mas em diálogo com aquele filme expõe o modo pelo qual John Ford, ao final de
sua carreira, procurava reposicionar alguns temas no interior da mitologia do western que ele
próprio ajudara a estabelecer. O aspecto paradoxal está no fato de que a Nona Cavalaria à qual
o sargento pertencia cumpre no filme a função de reconduzir os apaches que fugiram de sua
reserva e que se transformaram nos vilões e assassinos da trama. Simpatia a um grupo étnico,
reforço negativo do outro. Ainda assim, Loy insiste que:

vários elementos no filme o tornam um excelente comentário sobre o
movimento dos direitos civis dos anos 1960. O primeiro deles [...] é a
música-tema, “Captain Buffalo”, em que um homem negro contemporâneo é
apresentado como um homem poderoso [...] O segundo elemento é o oposto
do primeiro. As senhoras da cidade [...] já decidiram que Strode [o ator
principal] é culpado das acusações pelo único fato de ser um homem negro
[...] Certamente, a grande maioria dos americanos brancos de 1960 teria
concordado com essa avaliação!23 (LOY, 2004, p. 75)

23

Texto original: “Several elements in the film make it an excellent commentary on the civil rights movement of
the early 1960s. The first of these […] is the theme song, "Captain Buffalo", in which a contemporary black man
is presented as a mighty man [...] The second element is the opposite of the first. The ladies of the town [...] have
already decided that Strode is guilty as charged, if for no other reason than he is a black man [...] Surely the vast
majority of white Americans of 1960s would have agreed with that assessment!”
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No entanto, em relação ao negro, mais uma vez a carnavalização e a reflexividade
serão as responsáveis por oferecer visões mais eficientemente contestatórias no western. Um
dos filmes mais ousados nessa ávida desconstrução do mito é o hilariante Blazzing Saddles
(Banzé no Oeste, 1974) de Mel Brooks. A premissa do filme resume bem sua intenção: um
construtor de ferrovias e especulador de terras ganancioso decide assolar uma cidade com
criminosos para que seus habitantes fujam, de modo que ele possa fixar seus trilhos em áreas
mais valiosas. Diante da insistência dos moradores em resistir e na inexistência de candidatos
a xerife, o homem consegue que um de seus funcionários negros se torne o protetor da cidade,
desencadeando enfurecidas manifestações de racismo. Não há espaço para detalhar aqui as
dezenas de situações em que o filme consegue ridicularizar os estereótipos do western e, por
sua vez, o próprio conservadorismo do “americano médio”. Se há uma palavra que define a
obra é a desordem, a subversão das hierarquias mediante a sátira e a carnavalização. Há uma
constante referência ao próprio cinema, à própria elaboração do gênero e seu significado,
numa crítica à própria nação. Os excessos do filme e sua patente reflexividade ficam
explícitos no final, quando todo o elenco abandona a cidade cenográfica invadindo o estúdio
ao lado – onde acontece um musical com homens, todos homossexuais –, o refeitório local
(com direito a uma guerra de tortas) e sai correndo pelas ruas de Los Angeles. Blazzing
Saddles joga tortas na cara do público e afirma: tudo o que você vê como sendo sua história é
uma representação, é uma versão do fato. Um xerife negro é improvável na mitologia do
Oeste, mas o que se propõe é justamente isso: quais representações tradicionais o são? A
subversão da tradição como essa do filme é avassaladora na década de 1970 e mesmo
atualmente, como será enfocado posteriormente.
O contexto do filme naturalmente remete às conquistas da década de 1960 pelo
movimento dos direitos civis, defendido por Luther King ou pelos Panteras Negras,
coadunando-se também ele às demandas da contracultura. Essas conquistas materializaram-se
na indústria cinematográfica, sobretudo no curto ciclo do chamado cinema blaxpoitation,
“filmes para os negros com atores negros, música funk e soul, criticados por seus estereótipos,
mas ainda assim importantes” (SCHNEIDER, 2008, p. 540). O termo é ambíguo, uma vez que
exploitation é o termo que se refere a uma gama considerável de filmes tomados como
“apelativos”, seja na violência, no vocabulário, no sexo ou nas drogas (Cf. BAPTISTA,
2013). Não obstante, o ciclo blaxpoitation, com filmes como Shaft (1971) e Sweet
Sweetback’s Badasssss Song (1971) foi fundamental para conceber um cinema com
linguagem própria dos negros, que dialogavam com essa cultura, emprestando muitos
elementos a Blazzing Saddles – como o uso excessivo e sem pudores da expressão “nigger”.
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O tema é instigante também porque pontua o item da reflexividade. Baptista
(2013) aponta que o cinema exploitation pertence à tradição lúdica do cinema de atrações
que, segundo o autor, foi o modo dominante do cinema até 1907, sendo caracterizado por não
ter “como prioridade contar uma história, mas, sim, mostrar imagens excêntricas que
surpreendiam e chocavam o espectador, fazendo-o perceber o ato de observar até mesmo sua
presença ante o espetáculo” (BAPTISTA, 2013, p. 43). Reportando-se ao conceito de
Eisenstein, o autor propõe que a atração que fora basilar para os pré-cinemas ainda pertence
ao reino cinematográfico, retirando a pretensão da ilusão realista. Dessa forma, o exploitation,
ao retomar a perspectiva da atração, torna o espectador consciente de si mesmo e da
artificialidade do que assiste, tornando o filme autorreferente, autoconsciente e reflexivo.
A importância do blaxpoitation é fundamental para nosso problema,
especialmente porque o último filme de faroeste indicado para o Oscar foi Django Unchained
(Django Livre, 2012), de Quentin Tarantino. É impossível referenciar esta película sem que se
coteje a obra deste diretor, uma vez que, notavelmente, o western é um dos gêneros ao qual o
autor se referencia constantemente. Importa ressaltar a dimensão da ruptura que o filme
Django Unchained consegue promover, situando o negro em um papel inesperado tal qual
Blazzing Saddles, ainda que estajamos no distópico século XXI. Na trama, Django é um
escravo liberto por um caçador de recompensas alemão. Após ajudá-lo a capturar mais um de
seus “prêmios”, Django se torna também ele um matador e convence seu libertador a resgatar
sua esposa, que sofre nas mãos de um rico latifundiário sulista que adquire negros escravos
para lutarem entre si. O ex-escravo torna-se um destemido pistoleiro que perpetra uma
vingança atroz, não apenas contra o branco proprietário de sua amada, mas também contra o
escravo subserviente que humilha os demais escravos.
Primeiramente, remetamo-nos à reflexividade e às autorreferências particulares ao
diretor que atualmente melhor celebra o dialogismo no interior do cinema. O nome do
personagem título é obviamente uma referência ao personagem de Sergio Corbucci, em uma
cinessérie italiana de western spaghetti. A menção evidente a este subgênero já expõe e
consolida a inspiração que Tarantino desvela nos ciclos fílmicos da década de 1970 e na
forma como ele os prefere enquanto referência cinematográfica, em lugar dos clássicos de
gênero, como os westerns propriamente estadunidenses. Ora, ao preferir a paródia ao próprio
gênero – com exceção de Howard Hawks que é mais comumente associado a sua obra –
Tarantino rejeita predominantemente a “história oficial”, a estrutura oficial do mito do
western. Ainda que John Ford possa aparecer como referência em sua obra, ele o faz pelo
filtro de Leone, escancarando com isso a dimensão paródica, satírica, carnavalesca de seus
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filmes. Se na forma ele o faz desse modo, no conteúdo é ainda menos preso às convenções do
cinema realista/naturalista de Hollywood. A suprema desconstrução está na possibilidade de
que Django Unchained seja caracterizado como um “faroeste sulista” – como se isso fosse
possível! É como se o diretor fizesse uso da imagem da construção da nação – o westward
movement – e reinvertesse a lógica, reforçando a dimensão norte-sul e o absurdo da
escravidão num cenário pré-guerra-civil. Para além da fronteira do Oeste, o filme manifesta as
“fronteiras” sociais que ainda existem, que estão em todos os lugares, mas, ao mesmo tempo,
em lugar nenhum. É como se, ao se apropriar do mito do western e das expectativas que os
espectadores sobre ele depositam Tarantino mais uma vez as frustrasse, não somente
reescrevendo a história novamente – como fizera em Inglorious Basterds (Bastardos
inglórios, 2009), quando uma judia pode explodir um cinema lotado de nazistas e ainda ver o
rosto de Hitler virar uma peneira – ao colocar um negro chicoteando um branco – rompendo
com as hierarquias, anarquizando o processo histórico – como reescrevendo também o próprio
gênero cinematográfico do western, subvertendo sua mitologia com a mesma violência
estilizada de Leone ou Peckinpah, mas de modo ainda mais reflexivo e autoconsciente. Se o
humor de Blazzing Saddles surgia das situações non sense típicas do pastelão de Mel Brooks,
aqui ele surge da catarse e do desconforto que o cinema tarantinesco propõe, da violência dos
exploitation, que não é gratuita, mas anárquica e iconoclasta, trangressora e carnavalesca,
reflexiva e aberta: celebratória, enfim. Basta que se contraste a diferença de efeito que uma
cena de violência perpetrada contra os negros causa – quando Broomhilda, a esposa de
Django, está presa dentro de uma caixa de ferro sob o sol escaldante ou quando um escravo é
devorado vivo por cachorros – daquela violência que é infligida sobre os “vilões”. Sem que se
queira, o espectador vibra quando homens brancos são açoitados, explodem ou são fuzilados.

O negro açoita o branco. A história reescrita através do cinema
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No filme, é concebível ainda uma leitura crítica à civilização ocidental, como
matriz do mito do Oeste. O caçador de recompensas alemão interpretado por Christoph Waltz
é ilustrado e conhece a lenda nórdica da qual o nome de Broomhilda advém e percebe seus
significados contrastantes naquele cenário de horror e desumanização. Quando ouve tocar
música erudita na sala de estar do latifundiário pede que desligue – como pode a “civilização”
existir naquele contexto? Também abomina o pedantismo do fazendeiro por colocar o nome
de D’Artagnan em um escravo, sendo leitor de Os três mosqueteiros sem saber que Alexandre
Dumas era mestiço. Da forma como faz, o filme Django Unchained também desconstrói a
imagem da nação, expondo as feridas camufladas, dando-se o direito de reescrever a
trajetória, senão das vítimas do passado, ao menos das vítimas do presente.
É oportuno também explorar as dinâmicas de recepção da obra. Django
Unchained foi extremamente elogiado pela crítica e se tornou o maior êxito de bilheteria de
Quentin Tarantino – com expressiva arrecadação internacional. Com relação aos pontos que
aqui abordamos, pode-se ler em um dos textos:

É claro que o reino do arquétipo é onde a cultura popular vive e Tarantino
não hesita em treinar suas energias revisionistas sobre algumas lendas
nacionais profundas e antigas. Como muitos westerns, “Django Unchained”
fecha uma imagem simples e austera do bem e do mal, e toma a vingança
homicida como a mais elevada – se não a única – forma de justiça. Mas
colocando sua história de vingança e justiça no Velho Sul, em vez de no
Velho Oeste, e ao fazer de seu agente um ex-escravo negro, Tarantino expõe
e desafia um antigo tabu. Com a breve e fascinante exceção dos filmes
blaxpoitation e alguns outros poucos trabalhos de obras de arte radical ou
renegada, a vingança na imaginação americana tem sido a prerrogativa
praticamente exclusiva do homem branco. Mais do que isso, a santificação e
a romantização da vingança foram fulcrais para a ideologia da supremacia
branca 24.

Essa apropriação do tema da vingança posiciona o filme em diálogo com obras
icônicas como The Searchers e The Birth of a Nation. No primeiro, o branco persegue a
sobrinha raptada pelos indígenas, na clássica representação da vingança do branco subvertida
24

Disponível em: http://www.nytimes.com. Acesso em 16 dez 2014. Texto original: “Of course, the realm of the
archetypal is where popular culture lives, and Mr. Tarantino does not hesitate to train his revisionist energies on
some deep and ancient national legends. Like many westerns, “Django Unchained” latches onto a simple, stark
picture of good and evil, and takes homicidal vengeance as the highest — if not the only — form of justice. But
in placing his story of righteous payback in the Old South rather than the Wild West, and in making its agent a
black former slave, Mr. Tarantino exposes and defies an ancient taboo. With the brief and fascinating exception
of the blaxploitation movies and a few other works of radical or renegade art, vengeance in the American
imagination has been the virtually exclusive prerogative of white men. More than that, the sanctification and
romanticization of revenge have been central to the ideology of white supremacy.”
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por Django. No último, o nascimento da Ku Klux Klan é ridicularizado numa das digressões e
anticlimax mais marcantes dos filmes de Tarantino, quando os cavaleiros gastam tempo antes
do ataque para reclamar dos furos para os olhos em suas máscaras. De forma mais abrangente,
a vingança em Django Unchained evoca a variante da vingança assinalada por Wright, mas a
recoloca nos termos de seus novos personagens e, ao fazê-lo, abre o alvo da vingança: ela
deve ser deflagrada contra toda a nação branca.
Isso é reforçado pelas relações dialógicas que o filme estabelece com novos filmes
contemporâneos indicados para o Oscar de melhor filme. No mesmo ano em que concorreu,
Django Unchained disputou o prêmio com Lincoln, de Spielberg, filme que também reflete a
questão da abolição da escravidão, mas pela via do realismo/naturalismo do cinema
tradicional. No ano seguinte, o filme vencedor do prêmio foi 12 Years a Slave (12 anos de
escravidão, 2013), drama histórico fundamental para revisitar o passado dos abusos na prática
escravista na sociedade estadunidense, algo sempre atenuado pela representação do “bom
servo negro” – como em Cimarron. Essa relevância temática evidencia, de igual modo, a
forma como esses enunciados se complementam e são reverberados à medida que a própria
Academia os reforça. No entanto, Django Unchained parece se destacar. Nas palavras de uma
crítica brasileira:

A história do escravo que vira sócio de um branco no ofício de matar outros
brancos é um pacto de violência – física, e antes de mais nada moral. Para
que ela exista, é preciso que um lado da questão leve o outro a acreditar – em
geral, por meios brutais – que ele nada pode. Em Django Livre, o branco e o
negro decidem quebrar juntos esse pacto, e o Sul de fantasia de Tarantino
pega fogo: não existe lugar mais subversivo, enfim, do que gente que já não
quer saber de se pôr no seu lugar (BOSCOV, 2014, p. 95).

“Gente que já não quer saber de se pôr no seu lugar” é justamente o problema em
torno do qual este trabalho se articula. As mudanças nas representações que tentamos
sublinhar até aqui evidenciam “vozes” que foram silenciadas no estabelecimento das
narrativas oficiais, tanto historiográfica, alicerçada na tese da fronteira, quando na
cinematográfica, estabelecida no mito do western – desdobramentos da modernidade.
Já tratamos do meio ambiente e da alteridade, vozes que se reposicionam no mito
do Oeste. Resta ainda uma voz, tema de nosso próximo tópico, que profere novos discursos
quando vê as rupturas sociais e ideológicas da década de 1960 acontecerem: as identidades de
gênero.
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3.4 – O feminino e o masculino reposicionados: perspectivas de gênero

Quando iniciamos nossa análise do faroeste e das mudanças nas representações
percebidas a partir do final da década de 1960, as duas primeiras aqui problematizadas – a
representação da wilderness e da alteridade, com ênfase no indígena – nos pareciam mais
evidentes, até mesmo devido a nossa trajetória de pesquisa sobre representações da natureza.
É inegável, contudo que, a partir também das agitações sociais e reposicionamentos
característicos da década de 1960, os papéis dos gêneros – masculino e feminino – e as
identidades decorrentes também foram profundamente alterados na forma como aparecem no
faroeste, um gênero cinematográfico, em si mesmo, absolutamente masculinizado.
Nesse passo, em praticamente todos os filmes examinados no capítulo anterior a
mulher é o símbolo do enraizamento, da “domesticação” do homem do Oeste. Foi assim em
Tumbleweeds, Cimarron, Stagecoach, High Noon e Shane. Da mesma forma, há a recorrente
posição que a mulher deve ocupar: “Esposa e mãe!”, como afirmava Yancey Cravat. Ela não
será a protagonista da narrativa fílmica – assim como não é a protagonista tradicional da
narrativa histórica da nação – mas sim a coadjuvante dos esforços do herói, o “homem do
Oeste”, o cowboy, xerife ou pistoleiro. Mesmo as prostitutas – Dixie Lee, Dallas e Helen
Ramirez – se mostram vítimas das agruras da vida que as impediram de alcançar o lugar ideal
da mulher segundo a narrativa clássica – algo que está presente desde Past Redemption. A
possibilidade de redenção somente se daria através do casamento, como no caso de Dallas e
Ringo em Stagecoach, com as “bênçãos da civilização”.
De acordo com Wright, há uma mudança no papel da mulher no tema de
transição, uma vez que esta agora ajudará o cowboy em seu intento de romper com a
civilização, após frustrar-se com a mesma, deixando de ser assim o elo domesticador. Mas há
uma dimensão além quando nos detemos em Johnny Guitar, filme com uma personagem
feminina extremamente forte para os padrões do western. Joan Crowford – que traz para o
papel o peso dramático de sua cinematografia – intepreta Vienna, proprietária de um saloon
que aguarda a construção de uma ferrovia para que sua propriedade se valorize. Ela é odiada
pelos citadinos locais, donos dos bancos e de todos os empreendimentos. O principal
elemento antagonista é Emma, mulher influente que nutre ódio por Vienna, mas também
ciúmes, pelo fato de Dancing Kid, um delinquente local pelo qual é apaixonada, ter mantido
um relacionamento com Vienna em épocas anteriores. Ciente de seus riscos, a heroína
contrata Johnny Guitar que, inicialmente, se apresenta como um simples músico. No entanto,
logo se descobre que se trata de um ágil pistoleiro que havia se envolvido com Vienna
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anteriormente. Subentende-se que Vienna tenha construído sua propriedade por meio da
prostituição e que o relacionamento entre ambos fora bastante flexível, por assim dizer. Ao
final, graças a um ato inconsequente de Kid e seu bando, Vienna quase é executada
injustamente – num diálogo evidente com The Ox-Bow Incident – mas se salva, escondendose com Johnny Guitar no esconderijo dos delinquentes – um vale bucólico escondido atrás de
uma caichoeira. Perseguidos pela sociedade – segundo a heroína, “um bando de abutres
esperando pelo próximo cadáver” –, o clímax acontece com uma cena ímpar: um duelo entre
Vienna e Emma. Após a heroína prevalecer, Vienna e Johnny saem do esconderijo, deixando
os demais lá dentro, reforçando a ruptura. Wright (1997, p. 82) vê um simbolismo extra nessa
cena

final:

“Como

um

último

e

talvez

mais

enérgico

código

da

distinção

wilderness/civilização, Johnny e Vienna, sozinhos, emergem de sob a cachoeira, mergulhados
até a cintura no riacho, tendo sido purificados pela água e florestas da natureza a batizados em
uma nova vida, separados da brutalidade da sociedade”25.
Mais uma vez a visão homogeneizante e estruturalista de Wright impede-o de
destacar o que há de específico nas obras. Ainda que, de fato, possamos perceber ligações
entre High Noon, Broken Arrow e Johnny Guitar – os westerns do tema de transição que ele
elege – no que se reporta à caracterização negativa do grupo social, há questões específicas
que iluminam cada uma das obras e que de certa forma dão os primeiros indícios de alterações
na maneira como os elementos do western são representados. Em Broken Arrow, destacamos
a alteridade indígena e a tentativa de reposicioná-la no interior da narrativa do western. Em
Johnny Guitar, há uma novidade com relação ao modo como a mulher é apresentada.
Como já apontamos, Joan Crowford é um dos expressivos nomes da história de
Hollywood, uma das grandes atrizes do studio system, com atuações marcantes, quase
overacted. A própria presença da atriz no papel de Vienna evoca a força que aquela
personagem manifestará na trama, como deve ter ficado claro a seus coetâneos. A primeira
aparição da mulher em seu saloon no alto da escada dá dimensão de sua intensidade: vestindo
calças, com olhar altivo e desafiador. Curioso é o que um de seus funcionários afirma neste
contexto: “Nunca vi uma mulher que seja mais que um homem. Ela pensa como um, age
como um e algumas vezes me faz sentir como se eu não fosse um”. Segundos depois, outro de
seus funcionários afirma: “Nunca pensei, em todos esses anos, que fosse trabalhar para uma
mulher... e gostar disso”.

25

Texto original: “As a last and perharps most forceful coding of the wilderness/civilization disctinction, Johnny
and Vienna, all alone, emerge from under the waterfall, waist-deep in the stream, having been purified by the
water and forests of nature and baptized into a new life and strength apart from the viciousness of society”.
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Vienna não é uma vítima. Quando Emma entra com seus companheiros para
acusá-la de conivência com um assalto a uma diligência que vitimara seu irmão, Vienna se
mostra rápida, de arma em punhos, contra qualquer acusação. No primeiro momento em que
Jonhny e a heroína falam sobre o tempo em que estiveram separados ela afirma: “Eu não me
envergonho do modo como consegui o que tenho. O que é importante é que eu consegui!”
Quando percebe que está sendo julgada pelo homem que a ama, a mulher retruca: “Um
homem pode mentir, roubar... e até matar. Mas, enquanto ele se agarra a seu orgulho, ele
ainda é um homem. Tudo o que uma mulher tem que fazer é dar um passo em falso – uma
vez. E ela é uma “vagabunda”! Deve ser um grande conforto para você ser homem”. Se a
ideia de que seu interregno como prostituta é acertado, então temos pela primeira vez alguém
que assume o que fez e se orgulha disso de algum modo, reposicionando também a forma
como as ações de homens e mulheres são lidas socialmente.

Joan Crowford como Vienna, uma mulher não vulnerável

No entanto, a específica abordagem das identidades de gênero no filme não se
mostra apenas em função de Vienna, mas também de Emma. Como principal vilã, temos uma
mulher, que literalmente manda nos homens da cidade, convencendo a todos de suas vontades
e fazendo-os executá-las. Quando o bando de linchadores se une, a mulher exclama: “Eu vou
na frente!”. É, assim, uma personagem complexa – como Will Wright assinala – do tipo que
faz o mito perder a força, à medida que enfraquece a rigidez das fronteiras morais. A questão
é justamente perceber que o que se tem é uma progressiva complexificação do mito, em
diálogo com as complexidades que advinham das demandas sociais. Neste filme, por
exemplo, o principal empreendimento dos moradores vilanizados da cidade é a atividade
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mineradora, constantemente apresentada através de explosões que violentam a wildereness.
Os temas não se excluem; ao contrário, se reforçam.
Há ainda outras passagens de diálogo que trazem luz sobre essa nova
representação da mulher. Mais uma vez com Johnny, quando Vienna tenta expor-lhe o
passado apenas para feri-lo, afirma: “Você não pode me calar mais Johnny!”. É uma frase de
simbolismo extremo para nossos propósitos. É uma mulher forte que fala, que exige voz, “que
não quer saber de ser pôr em seu lugar”. Quando Johnny se martiriza por ter perdido Vienna,
ela lhe diz: “Não tenha pena de si mesmo”. Não há vitimização do feminino aqui e, como
afirmamos, ao final, todos os homens se retiram do conflito principal, para que a questão seja
resolvida entre as mulheres.

Emma e Vienna no duelo final: mulheres de armas em punho 26

Não se pode dizer, no entanto, que Johnny Guitar seja um filme “feminista”. É
claramente ambivalente, a começar pelo título. Mesmo com a narrativa centrada na mulher,
quem dá nome ao título e abre o filme com clássico plano do herói em meio à wilderness é o
cowboy. Ainda assim, o cartaz estampa Crowford em riste, sob o título. Também vemos que
embora sejam duas mulheres fortes, a rivalidade entre as duas se dá por conta do
relacionamento pretérito de Vienna com Kid, amado por Emma. São fortes, mas suas ações
principais são basicamente nutridas pelo amor masculino. Ainda assim, o filme – em diálogo
com High Noon e Broken Arrow – ajuda a posicionar o feminino de outro modo no western.

26

Note-se nas imagens as diferenças de iluminação nos planos das atrizes. Enquanto Mercedes McCambridge é
filmada em locação, Joan Crowford exigiu que tomadas mais próximas fossem todos executadas em estúdio,
onde a iluminação poderia ser controlada. Apenas uma das muitas excentricidades da atriz nos bastidores da
filmagem.
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Em cada filme a mulher se une e apoia a separação do herói da civilização.
Ela não é mais símbolo do bem e da decência na sociedade, como no enredo
clássico, nem é o seu amor símbolo da aceitação do herói na sociedade.
Como no enredo clássico, o seu amor é um símbolo do valor e da bondade
do herói, ainda que agora seja dado em razão de sua capacidade de lutar
contra, em vez de pela sociedade. Nos dois filmes em que as mulheres
sobrevivem, temos um sentido definitivo que o casal heróico é melhor do
que a sociedade.27 (WRIGHT, 1997, p. 84)

A mulher, assim, deixa de ser um emblema da integração social, para ser ela
também uma heroína que se posiciona ao lado do herói, na visão de Wright. Mas Vienna é
muito diferente da esposa quaker – interpretada por Grace Kelly – de Will Kane em High
Noon. Desse modo, mais do que pela semelhança, Johnny Guitar se destaca pela
especificidade, pelo modo como a mulher deixa de estar “ao lado”, para estar à frente. É
Vienna quem guia Johnny na fuga. É Emma quem conduz os linchadores até suas vítimas.
Esta ambiguidade merece destaque nesse contexto de transição e será percebida nos filmes
seguintes, que já analisamos.
Se em The Alamo ouvimos o discurso da mulher cega que encoraja “seu homem”
a lutar pela defesa do forte, em How the West Was Won avulta uma personagem feminina
mais pró-ativa, dançarina de saloon, prostituta (subliminarmente) e ainda assim uma heroína.
Em Cheyenne Autumn, embora frágil e submissa a professora quaker rejeita a proposta de
casamento do militar que vai em seu encalço, para ficar com os indígenas. É ambivalente por
certo, mas cabe ao Novo Western aprofundar estas questões colocando o papel feminino em
outra dimensão.
Em Butch Cassidy and the Sundance Kid a principal personagem feminina é
Etta, namorada de Kid, mas também dedicada a Butch. Quando convidada a fugir com os
heróis/bandidos até a Bolívia, a mulher afirma: “Estou com 26 anos, estou solteira, sou uma
professora e isso é o fundo do poço. A única emoção que eu conheço está aqui comigo agora.
Eu vou com você e eu não vou lamentar, vou costurar suas meias, vou te remendar quando
você estiver ferido e vou fazer tudo o que pedir de mim, exceto uma coisa. Eu não vou ver
você morrer. Vou perder essa cena se você não se importar”. E de fato ela não está lá quando
eles morrem. Etta participa dos assaltos, é importante na consolidação do grupo, mas é
independente o bastante para se retirar quando desejar. Essa independência perante o
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Texto original: “In each film the woman joins and supports the hero's separation from civilization. She is no
longer symbolic of the good and decent in society, as in the classical plot, nor is her love symbolic of the hero's
acceptance into society. As in the classical plot, her love is a symbol of the hero's worth and goodness, yet it is
now given because of his ability to fight against rather than for society. In the two films where the women
survive, we have a definitive sense that the heroic couple is better than society.”
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masculino é ainda mais reforçada em um filme como McCabe & Mrs. Miller. O personagem
de Warren Beaty está sempre indefeso, vulnerável e suscetível à influência dominadora de
Mrs. Miller, a prostituta por quem é apaixonado. Ela, por sua vez, não se envergonha de ser
prostituta e a liberdade de uso do linguajar chulo a partir do fim do Código Hays dá dimensão
de quão segura e determinada Miller é. Se até então a palavra e a prática da prostituição eram
subliminares nos westerns, a personagem de Julie Christie se apresenta a McCabe sem
rodeios: “Olhe, Sr. McCabe, eu sou uma puta (whore)!” Essa mesma abordagem da
prostituição aparecerá em Heaven’s Gate, com Ella, a prostituta que integra o triângulo
amoroso da narrativa. Interpretada por Isabelle Hupert, Ella também é dona de um bordel,
cuida bem de suas “funcionárias” e em nenhum momento se mostra arrependida de viver nas
condições em que vive.
O feminino também é reposicionado quando nos dedicamos à análise do
penúltimo faroeste indicado ao Oscar, o filme dirigido pelos irmãos Coen intitulado True Grit
(Bravura indômita, 2010), mesmo título do filme dirigido por Henry Hathaway em 1969. As
duas obras são adaptações do romance de Charles Portis (2011), de mesmo título. Analisá-las
retoma uma série de questões pertinentes para além da específica abordagem do feminino. No
que se refere às dinâmicas dialógicas, é importante ressaltar que os diretores da nova
produção insistiram em afirmar que, diferentemente da tendência geral de remakes e reboots
que assolam Holywood nos últimos anos, o novo filme não era uma refilmagem do filme de
1969, mas sim uma nova adaptação que tomaria o romance como maior fonte de inspiração.
Outro dado que merece ser considerado é o fato de que o primeiro filme dirigido por Henry
Hathaway foi responsável por laurear John Wayne – o grande cowboy, o grande ícone a ser
venerado como um true American – com o único Oscar de sua carreira. Um ponto digno de
menção é que o escolhido para representar o mesmo papel no filme dos irmãos Coen, de
2010, foi Jeff Bridges, cujo desempenho também foi indicado ao prêmio da academia. Sendo
assim, é possível perceber na forma como as adaptações foram elaboradas, elementos que
auxiliam a identificar e interpretar as mudanças no western e daí elaborar possíveis respostas
ao nosso problema principal.
Com esse propósito, passamos à análise da matriz inspiradora destes filmes. A
obra de Charles Portis é paradigmática em vários aspectos. Relativamente desconhecido do
grande público estadunidense, Bravura Indômita é, ainda assim, seu romance mais famoso. O
livro escrito em 1968 – no auge do movimento da contracultura – possui, aparentemente, um
caráter conservador. A narração homodiegética – isto é, cujo narrador também desempenha
um papel central na ficção – é feita por Mattie Ross em 1928, quando na velhice narra um dos
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eventos marcantes de sua vida: com apenas quatorze anos Mattie procurou vingar a morte de
seu pai por um bandido nomeado Tom Chaney. Percebendo que as autoridades do Arkansas
pouco fariam a respeito, a garota busca auxílio de um oficial dos Estados Unidos, um homem
de “bravura indômita”, de verdadeira coragem, que pudesse auxiliá-la a capturar e punir o
criminoso. Encontra este homem em Rooster Cogburn, apresentado como um homem
impiedoso e de passado duvidoso. Os dois são acompanhados por um Texas Ranger, LaBoeuf
que também tem interesse na captura de Chaney, enveredando-se pelo território Choctaw,
futuramente o estado de Ohio. Ao final do livro, Mattie consegue matar o assassino de seu pai
com o auxílio de ambos os homens da lei, ainda que isso lhe custe um dos braços devido à
picada de uma cobra.
Os elementos centrais do western estão aí colocados. Na fronteira, no ano de
1873, quando o ímpeto colonizador ainda não se concretizara plenamente, temos uma situação
clássica em que o bem, civilizado, opõe-se ao mal, bárbaro. Mattie é a clara representante do
lado da civilização: aqueles que sabem o que é correto, mas muitas vezes não conseguem
efetivá-lo. Chaney e o bando ao qual se alia representam o lado mau daqueles que renunciam
ao convívio civilizado, ao optarem por uma vida dissoluta e selvagem – não é coincidência o
fato de se enveredarem por um território indígena. Rooster e LaBouef, por sua vez, são os
homens do Oeste afeitos à vida selvagem que punem os malfeitores utilizando-se de suas
habilidades para efetuar a justiça e estabelecer a ordem da civilização.
Entretanto, essa descrição não faz jus à narrativa de Portis. O romance,
magistralmente elaborado, joga em primeiro lugar com um truque de ventriloquismo. O autor
escreve em 1968, idealizando a mente de uma senhora de aproximadamente sessenta e nove
anos, escrevendo em 1928, acerca de uma experiência vivida cinquenta e cinco anos antes. É
constante em sua narrativa referências a esquecimentos, lapsos e incongruências possíveis em
razão do distanciamento temporal. Essa estratégia narrativa diz muito sobre a construção da
personagem principal, ao mesmo tempo em que explica alguns traços importantíssimos do
romance, sobretudo a ideia de que aquele passado tem sido lembrado e muitas vezes
representado, mas que tais representações são permeadas de lapsos, manipulações discursivas
e idealizações. Em outras palavras: as lembranças do Oeste selvagem são marcadas por estas
mesmas lacunas, o que enfatiza seu aspecto de gerenciamento, de artificialismo. Há ainda
outras questões que reposicionam o mito representacional do Oeste e a questão dos papéis do
masculino e do feminino.
Mattie Ross é uma garota obstinada e inteligente. Em várias passagens do livro
vemos de que forma ela é capaz de contornar as desconfianças e os menosprezos a ela
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dirigidos, tanto por ser mulher, quanto por ser ainda muito nova. A escrita, desprovida de
contrações e períodos longos, evidencia uma personalidade pragmática e resoluta. A própria
noção de justiça de Mattie é questionável: quando aventada a possibilidade de que o
criminoso fosse levado ao Texas após ser preso, para responder pelo assassinato de um
senador, Mattie é inflexível na determinação de que queria que Chaney fosse enforcado no
Arkansas, pois somente assim ele estaria sendo punido pela morte do seu pai e não por outro
crime. Logo, aparentemente o que ela procura não é justiça, mas vingança – e quando Wright
coloca o filme de 1969 no grupo do enredo profissional, torna-se difícil ver as semelhanças
entre ele e The Wild Bunch, Butch Cassidy and the Sundance Kid ou mesmo The Alamo.
Dessa forma, ainda que sua religiosidade seja marcante e evidente nas diversas passagens em
que Mattie referencia textos bíblicos, a garota não estende a graça de Deus ao homem que
causou seu infortúnio. Ela não é, pois, um exemplo típico do civilizado que depende do
homem do Oeste para efetivar a sua justiça. Ela se recusa a permitir que Cogburn vá sem ela
e, por mais inverossímel que possa parecer – o que ela mesma reconhece no parágrafo de
abertura do livro – uma garota de quatorze anos foi capaz de enveredar pelo território
indígena em busca de justiça/vingança.
Quanto aos homens da lei, os personagens também são construídos de uma forma
mais complexa do que possa parecer. Cogburn é um bêbado incorrigível, sem família, sem
moral, com um passado duvidoso, cego de um olho e com péssima fama. Por sua vez, mesmo
que em diversos momentos, mesmo de forma relutante, demonstre seu afeto por Mattie,
Rooster é a encarnação da rudeza e absolutamente inapto para estabelecer laços sociais. Sua
eficiência na perseguição ao bando não é suficiente para chegar aos bandidos, que são
descobertos por acaso pela própria Mattie. De outro lado, temos LaBouef, descrito como um
ridículo cowboy que engoma o cabelo e usa esporas e roupas extravagantes. As vantagens que
conta jamais são materializadas em ações eficientes. Sendo assim, o mito do cowboy é
desconstruído em ambos os personagens. Rooster, apesar de competente, é caracterizado com
uma dubiedade moral extraordinária, enquanto LaBoeuf é o tipo burlesco, fake, que arroga
para si um estilo de vida que resume-se à aparência empertigada, jamais sendo convertida em
experiências efetivas (ainda que no final o personagem alcance relativa redenção).
De que forma, pois, a obra original deve ser considerada em seu momento de
elaboração? Por que aparentemente o autor procede a tais revisões? Ora, Charles Portis,
jornalista e veterano da Guerra da Coreia, não era um baby boomer, não fez parte da geração
perdida da década de 1950 e não militou abertamente em torno do flowerpower da
contracultura. No entanto, seu romance de faroeste caminha na direção de muitos dos
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questionamentos que foram colocados neste contexto. Seu texto é absolutamente paródico,
sendo muito mais uma descaracterização do western e de seus arquétipos do que efetivamente
uma homenagem ao gênero. Em sua obra, a violência emerge de forma inesperada e
invariavelmente cômica. Não é glamourizada ou idealizada, sendo desprovida de tensão
excessiva. Ela simplesmente acontece. Os tiroteios estão lá, mas são protagonizados por tipos
absolutamente estranhos e risíveis, contrariando o estilismo típico do western com seus
pistoleiros de rápidos gatilhos.
Vejamos Rooster. Em um dado momento da perseguição, afetado pela bebida, ao
tentar demonstrar pontaria e precisão, acaba se mostrando truanesco. Lança uma garrafa para
o alto e não a acerta. Gasta ainda mais três disparos para acertá-la no chão e põe a culpa na
munição. Já LaBoeuf é ridicularizado desde sua apresentação. Sua verborragia e sua aparência
em nenhum momento são dignas de admiração por parte de Mattie, até o final moderadamente
redentor. De certa forma, a caracterização desses homens da lei acaba sendo um anticlímax,
não correspondendo à imagem típica. Essa estratégia, na qual as expectativas do leitor são
constantemente frustradas, aparece em outros momentos, como no próprio desfecho da obra.
Chaney, por exemplo, é outro exemplo de descaracterização. Ele não é o bandido
sagaz, astuto e com pontaria acurada o bastante para fazer frente aos mocinhos. Desde o início
é apresentado como um coitado que está vivo por um acaso supremo. Quando encontrado,
Mattie o atinge com facilidade e até ingenuidade e logo percebemos que ele ocupa a posição
mais inferior no bando – mais até do que um deficiente mental. Isso é absolutamente inusual
no contexto do faroeste: um bandido fragilizado e digno de pena. A própria morte do bandido
contraria a expectativa inicial de Mattie, que desejava ver Chaney sendo julgado devida e
conscientemente pelo assassinato do pai. Ao ser assassinado, o bandido não poderia mais ser
enforcado publicamente, evento que, aliás, é mostrado como um espetáculo já no início do
livro e que parece estimular Mattie em sua busca por justiça/vingança.
Sendo assim, muito mais do que um reforçador do gênero, Portis utiliza-se da
paródia e do excêntrico para desconstruir o mito do Oeste. E essa questão é fundamental
quando se compara as duas adaptações realizadas a partir da obra. Antes que se passe a elas
efetivamente, cabe aqui uma breve digressão metodológica.
Para a análise dos filmes consideramos oportuna a abordagem proposta por Robert
Stam, que foge dos parâmetros da fidelidade para o exame de adaptações fílmicas de obras
literárias. Partindo do pressuposto de que qualquer texto fílmico adaptado jamais poderá ser
uma concretização literal da obra em que se baseia, preferimos substituir o tropo da fidelidade
pelas possibilidades da tradução, leitura, transmutação, transcodificação e reescrita. Não nos
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ocupamos, portanto, do grau de fidelidade dos filmes em relação aos fatos apresentados no
romance, mas sim e, principalmente, de que forma os diretores procederam a rearranjos de
forma a se manterem fiel não aos fatos, mas à estratégia narrativa e estética utilizada pelo
autor. De outra forma, preocupa-nos, por exemplo, avaliar qual adaptação está, portanto, mais
próxima do estilo paródico e desconstrutivista do romance e não qual obra é mais fiel à
narrativa do romance. Assim, a própria ideia de que os diretores da versão de 2010, os irmãos
Coen, insistiam no argumento de que procediam a uma nova releitura e não a um remake do
filme corrobora o pressuposto metodológico de que os filmes são interpretações particulares
de uma mesma obra e que tais interpretações serão tão diversas quanto o número de
adaptações que forem realizadas. Cada adaptação recorreria assim a intertextos variados, ou
seja, a múltiplas referências que num processo dialógico comporiam o quadro que melhor
representaria essa obra. Logo, a obra fílmica é analisada em sua complexidade, considerando
quais intertextos, isto é, referências foram utilizadas em sua elaboração: elenco, trilha sonora,
fotografia, montagem etc. Nesse sentido, Stam afirma:

Como meio de linguagem rica e sensorialmente composta, o cinema,
enquanto meio de comunicação, está aberto a todos os tipos de simbolismo e
energias literárias e imagísticas, a todas as representações coletivas,
correntes ideológicas, tendências estéticas e ao infinito jogo de influências
no cinema, nas outras artes e na cultura de um modo geral. Além disso, a
intertextualidade no cinema tem várias trilhas. A trilha da imagem ‘herda’ a
história da pintura e as artes visuais, ao passo que a trilha do som ‘herda’
toda a historia da música, do diálogo e da experimentação sonora. A
adaptação, neste sentido, consiste na ampliação do texto-fonte através desses
múltiplos intertextos. (STAM, 2011, p. 24)

Ora, passa-se então a uma breve exposição dessas múltiplas intertextualidades
(relações dialógicas) no interior das estratégias adaptativas das obras em questão. Em diversos
aspectos pode-se afirmar que a adaptação de 1969 coloca-se distante do sentido geral proposto
pelo romance. Onde a literatura encontra desencanto e tolice, o cinema representa magia e
coragem. Tecnicamente falando, o filme obedece rigorosamente o processo do studio system
estadunidense, justamente no momento em que o mesmo entrava em franco declínio. A
música orquestrada e em tons grandiloquentes, emoldura a apresentação dos cenários: a
fazenda bem organizada da família antes da tragédia, a cidade de Little Rock harmonizada e
limpa, as cenas passadas predominantemente durante o dia, que a propósito são sempre
diáfanos e inspiradores. As licenças ao enredo original servem unicamente para estabelecer
uma nova visão dos personagens: em várias circunstâncias Mattie parece ter um interesse
romântico por LaBoeuf, como uma jovem inocente que se deslumbra com o cowboy dândi. A
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implicância recíproca ganha ares de paixão não correspondida, muito distante da crítica
mordaz que é percebida no livro. A mulher aqui se vê dependente do homem que ela admira,
o mais jovem naturalmente.
O filme também parece exaltar o que é muito mais implícito ao longo da obra
literária: a adoção por parte de Mattie Ross de Cogburn como figura paterna. De fato, as ações
fundamentais do roteiro são orquestradas por Cogburn, sempre observado por uma Mattie
fascinada por aquele homem de “bravura indômita” – sem que se aborde o subtexto
“incestuoso” dessa relação. Dessa forma, o bravo do filme é o agente federal e não a pequena
Mattie, é o homem experiente – John Wayne, afinal! – e não a jovem mulher. A primeira
aparição de Rooster é justamente o momento em que ele traz um grupo de prisioneiros vindos
do território, reforçando assim seu caráter heroico de justiceiro implacável. Não temos nesse
filme a cena emblemática descrita anteriormente, na qual o homem da lei tomado pela bebida
não consegue sequer acertar uma garrafa vazia no chão. O Cogburn da obra de 1969 pode até
agir de forma inoportuna, mas ele jamais é apresentado como um velho ultrapassado. Se ele o
faz, é como os personagens “sujos” que John Wayne sempre gostara de interpretar. O final do
filme, absolutamente distante do espírito do livro, não poderia corroborar de uma forma
melhor essa impressão: questionado por Mattie sobre sua capacidade de saltar com os cavalos,
Cogburn afirma que ainda muitos saltos viriam e, após saltar ali mesmo diante da garota que o
admira e o adotara como figura paterna, surge um frame congelado do grande cowboy
empinando triunfantemente seu cavalo enquanto a música épica encerra a película.

O frame final sobre o qual os créditos passam, em que Wayne é a imagem definitiva do western.

Muitas outras questões internas poderiam ser assinaladas. Podemos, no entanto,
ainda apontar algumas questões externas à produção. O caráter ufanista do mito do Oeste
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poderá ser melhor compreendido se considerarmos o fato de que Henry Hathaway, o diretor
do filme, começou a atuar ainda criança, antes da I Guerra Mundial, sendo a grande maioria
de seus papeis em westerns. Seu primeiro filme, de 1932, foi um western, gênero que
predominou ao longo de sua carreira. Funcionando perfeitamente no interior do studio system,
Hathaway seguiu a cartilha dos produtores, estabelecendo uma filmografia na qual a
simplicidade de ideias e a ausência de estilo são marcantes. Dessa forma, Bravura Indômita,
um de seus últimos filmes, deve ser considerado no interior do ocaso não somente do tema do
western, mas também do próprio sistema industrial no qual Hathaway dirigiu ao longo de sua
carreira. A obra, dessa forma, reforça os valores observados e impostos pelos produtores mais
tradicionais. Seu filme é um western que observa as convenções estabelecidas pelo gênero,
ignorando o tom paródico proposto pelo livro e buscando, ao contrário, empreender uma
grande reafirmação do tema da fronteira.
Já a leitura dos irmãos Coen parece ser mais análoga ao tom proposto pelo livro.
Os aspectos técnicos dão o primeiro indício: a música predominantemente em tom menor e
baseada em hinos tradicionais colabora para reforçar o caráter religioso de Mattie, de forma a
referenciá-lo de forma melancólica. A fotografia valoriza as cenas noturnas e os tons escuros
e invernais também agregam ao filme um tom crepuscular – é uma wilderness ameaçadora,
afinal. A cenografia também organiza um espaço que, se não é de todo decadente, é
desorganizado e sujo. Quanto às licenças no enredo, o filme dos Coen utiliza situações
principalmente para desconstruir a imagem de Rooster. Para ilustrar, a primeira “aparição” do
personagem ocorre quando Mattie o procura em um momento constrangedor e inadequado:
quando ocupa uma latrina. O diálogo não é sucedido de uma apresentação visual entre os
personagens, de forma que o primeiro contato que temos com o personagem ocorre através de
sua voz embotada pelo álcool, em uma situação que é, no mínimo, humanizadora do
personagem.
Logo, os Coen endossam em sua leitura que Cogburn não é o herói infalível e
destemido. Neste filme temos a cena do tiroteio patético, bem como constantes referências ao
fato de que o agente federal estava sendo, muitas vezes, subalternizado por uma menina de
quatorze anos. Assim, a “bravura indômita” não é a de Rooster, mas sim a da garota que
persiste em sua jornada. Logo, tal qual no livro, o foco é muito mais compartilhado com
Mattie e, por mais que o homem da lei seja uma figura central, a ação da garota é que
predomina. O feminino possui, com efeito, outro lugar.
É importante registrar que o enredo do filme é uma variante da vingança, muito
mais que um enredo profissional, como quer Wright. Se em Django Unchained o tema da
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vingança, outrora predominantemente branco, é apropriado para ser revisto por meio do
protagonismo negro, em True Grit o mesmo é encabeçado por uma mulher – e mais jovem –
ainda que respaldado na crença em uma ação masculina decisiva. É uma confiança, porém,
que não se materializa na forma de uma dependência em parâmetros tradicionais.
Essa questão fica ainda mais evidente quando consideramos a direção de elenco.
A Mattie de 1969 é interpretada por Kim Darby que na ocasião tinha já vinte e um anos.
Assim, uma atriz mais velha é forçada a se infantilizar, o que confere à personagem o ar
forçosamente ingênuo que o livro evita. Já a Mattie de 2010 é interpretada por Hailee
Stainfield, que filmou a obra ainda com treze anos. Tal fato ajuda a perceber o deslocamento
da menina naquele universo masculino e violento, o que apenas ratifica sua coragem e o
caráter peculiar e precocemente maduro de suas ações e convicções – o que fica bem evidente
no momento em que negocia com o comerciante de pôneis.
Quanto a Cogburn, o personagem de 1969 é uma grande homenagem a John
Wayne, que aparentemente nada mais faz do que reprisar outras dezenas de cowboys comuns
a sua filmografia28, dando ao único prêmio da Academia que recebeu, justamente por esta
obra, ares de homenagem a artistas em final da carreira. Já o Cogburn dos Coen foi oferecido
exatamente ao vencedor da academia naquele ano, Jeff Bridges, que interpretara em Coração
Louco um músico country decadente e também alcoólatra. A associação não nos parece
gratuita, principalmente quando consideramos um dos filmes mais cultuados dos Coen, O
Grande Lebowski, no qual vemos Jeff Bridges representando um usuário de entorpecentes
looser, cômico e vulnerável.
Todo esse dialogismo parece endossar a visão desmistificadora da adaptação dos
Coen que, além do mais, afina-se muito mais ao tom paródico do filme, já que a própria
cinematografia de ambos é calcada no humor negro, atrelada à violência surpreendente.
Entretanto, nada poderia ser mais revisionista do que o final do filme, que segue mais
próximo o proposto pelo livro. Mattie perde o braço, mas antes perde a consciência, não tendo
sequer a possibilidade de se despedir de Rooster. Corresponde-se com ele ao longo de toda a
vida, mas nunca obtém resposta e quando enfim decide procurá-lo em um circo de Wild West,
descobre que o mesmo morrera há poucos dias. O final é ainda mais mordaz pela forma como
apresenta o circo e seus componentes: aquele Oeste Selvagem, aqueles outrora bravos homens
do Oeste, cowboys destemidos e valorosos, acabaram por se tornar entretenimento fugaz;
28

O próprio Wayne admite na entrevista à Playboy: “A atitude de Rooster Cogburn através da vida pode ser um
pouco diferente, mas ele foi basicamente o mesmo personagem que eu sempre representei”. Disponível em:
https://pages.shanti.virginia.edu/Wild_Wild_Cold_War/files/2011/11/John_Wayne_Playboy_Int2.pdf.
Acesso
em 05 jan 2015.
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passado e diversão. São atrações de circo, dos vaudevilles e das dime novels que marcam o
início do western. Após saber da notícia, Mattie leva o corpo de Cogburn para ser enterrado
junto a seus parentes, numa rima imagética que evidencia a relação paternal que nutria com o
cowboy.

O caixão do pai e do cowboy: Mattie Ross como a mulher que sobrevive em um mundo de homens que
morrem

Importante lembrar que os irmãos Coen ressaltaram em entrevista não terem feito
um western, mas apenas adaptação de uma boa história. O fato de ser western seria
coincidência. E de modo mais emblemático, quando questionados acerca do risco de trabalhar
com o material que dera o único Oscar a John Wayne, o que poderia desagradar e macular a
história do cinema, Ethan Coen respondeu de modo ríspido, mas que ratifica aos argumentos
de nosso trabalho: “Eu não tenho certeza se John Wayne ainda é um ícone para nós e cada vez
menos é um ícone à medida que a população que realmente vai ao cinema hoje se torna mais
jovem”

29

. Assim como Rooster Cogburn fora o passado para a geração do início do século

XX, o faroeste clássico e seus heróis tornaram-se passado para a geração do século XXI.

29

Disponível em: http://www.cineplex.com/News/Coens-part-ways-with-John-Wayne-in-their-True-Grit.aspx.
Acesso 10 jul 2012.
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Assim, a versão dos irmãos Coen enriquece a abordagem proposta por Portis em
seu romance, planteando nova problematização acerca das relações entre o masculino e o
feminino. Mattie é de fato a “brava indômita”, é a mulher que sobrevive em meio ao mundo
masculino do Oeste – e da modernidade em geral. Ela cuida da contabilidade quando o pai é
vivo, resolve os assuntos do sepultamento dele, contrata os justiceiros, segue-os e é ela mesma
quem localiza o bandido. Os homens são inescrupulosos: degenerados como Cogburn ou
mesmo ridículos como LaBouef. Alguns podem argumentar que Mattie não é uma
personagem feminista, por ser valorizada não por qualidades tidas como “femininas”, mas sim
porque se reveste de atributos masculinos para enfrentar o mundo dos homens. No entanto,
como ser diferente em uma realidade como a que se imagina que fosse o Oeste – um mundo
dominado por homens, em que as mulheres eram apenas acessórios? Ao recuperar outros
filmes que colocam o feminino de modo diferente no western (The Balad of Little Jo de 1993,
Bad Girls de 1994, e The Quick and the Dead de 199530) Philip Loy, escrevendo no início do
século, aponta precisamente essa questão ao propor que “os três filmes [...] sugerem o dilema
das mulheres contemporâneas. Elas podem continuar a ser mulheres que trazem uma
perspectiva de mulher a posições de liderança, ou devem finalmente se tornar como os
homens, a fim de ganhar promoções e mover-se em posições de liderança mais altos?” (LOY,
2004, p. 303). Quando se refere à Mattie Ross de 1969, ele já vê nela a bravura e a iniciativa
diferenciada na representação feminina do faroeste, o que certamente foi muito mais
enfatizado na segunda adaptação, que seu trabalho não contempla. Com isso, mesmo a
solteirice de Mattie ao final do filme, que poderia ser interpretada como amargura e
ressentimento, de um ponto de vista patriarcal, pode ser interpretada como a afirmação da
independência feminina e sua capacidade de resistir e prosperar a despeito da ausência de uma
companhia masculina. Ela, afinal, se recusara a ser “esposa e mãe”.
Para além da questão do feminino, um dos grandes debates acerca da identidade
de gênero que perpassa o gênero cinematográfico do western é sua homoeroticidade notória.
Tal como em outros espaços em que a parceria masculina é essencial – como no ambiente
militar31, por exemplo – subjaz a tensão da sexualidade de sujeitos que isolados do contato
com o sexo oposto, podem dar vazão a experiências homossexuais. E ainda que não seja
30

O primeio filme não foi lançado no Brasil. Os outros dois foram lançados, respectivamente, como Quatro
mulheres e um destino – que evoca hilariamente o título em portugês de The Magnificent Seven – e Rápida e
mortal.
31
Ella Shohat e Robert Stam identificam em alguns tropos do império o homoerotismo intraeuropeu, como em
filmes sobre a odisseia do deserto. “Privados do contato com mulheres e forçados a uma intimidade física entre
si, os exploradores acabam nutrindo afeição e desejo ao longo do árduo trabalho em terras desconhecidas e
hostis. Na verdade, o homoerotismo pode permear até mesmo narrativas heterossexuais do império” (2006,
p.257).
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propriamente um western histórico – isto é, que situe sua narrativa no velho Oeste –,
Brokeback Mountain (O segredo de Brokeback Mountain, 2005) dirigido pelo taiwanês Ang
Lee, coloca a questão de modo explítico e absolutamente sensível, tornando-se um fenômeno
social raramente visto recentemente pela forma como lida com a mitologia do western através
da relação amorosa – mais que sexual – que pode existir entre dois homens – e mais
provocantemente, entre dois cowboys.
O enredo é aparentemente bastante simples, sendo adaptado de um conto da
escritora Annie Proulx, publicado em 1997. Dois jovens de dezenove anos, Ennis Del Mar e
Jack Twist, são contratados para cuidar de um rebanho de ovelhas em Brokeback Mountain,
no Wyoming, no ano de 1963. Após semanas de convivência e em virtude de uma noite em
que há bebida em excesso, os dois se veem dormindo na mesma barraca. De modo súbito e
inesperado, fazem sexo. Apesar da relutância inicial, principalmente de Ennis, sempre
taciturno, os dois se permitem novas experiências, ainda que este afirme com clareza: “I’m
not queer!” – “Eu não sou bicha!”. Após o verão, se separam para desempenhar os papeis que
naturalmente deles se esperaria: casam-se, têm filhos e vivem as expectativas sociais neles
depositadas, até que quatro anos depois se reencontram e principiam um relacionamento
ocasional – em que saem para “pescar” – por mais de vinte anos. A relação se encerra com a
morte de Jack Twist, sem que saibamos claramente se por um acidente ou por um ataque
homofóbico, deixando Ennis em sua solidão e dor.

Os “cowboys gays” em sua paixão reprimida: oxímoro que questiona o mito

A simplicidade aparente desse enredo é completamente revertida ante a
complexidade com que a narrativa do filme se desenvolve. O que se sublinha por toda a trama
é a homofobia que impedirá os dois homens de desfrutarem efetivamente de seus desejos, de
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manifestarem abertamente sua opção. As implicações da obra foram tantas e tão reverberadas
que deram origem a várias publicações, dentre elas uma que será largamemte utilizada para
pensar a relação do filme com o gênero do faroeste, qual seja, The Brokeback Book: From
Story to Cultural Fenomenon, editado por William R. Handley (2011).
O escândalo da explícita história de amor entre dois cowboys – formulado no
oxímoro “cowboys gays” – é analisado por Judith Halbestam (2011). Segundo a autora,
“quando o enredo patentemente estranho [queer] de Brokeback Mountain veio à tona na
mídia, críticos culturais cristãos foram rápidos em rotulá-lo como ‘uma tempestade perfeita na
guerra de Hollywood contra a moralidade’ e ‘uma zombaria do gênero do Western encarnado
por cada filme de cowboy de John Wayne a Gene Autry a Kevin Costner”

32

(HALBERSTAM, 2011, p. 190). O que a autora proporá é uma abordagem que identifique o
desejo masculino mútuo e a postura homoerótica de muitos filmes do passado. Segundo a
autora, o filme de Ang Lee confirma que o gênero do faroeste sempre foi queer33, ou pelo
menos homo – sobretudo pela fascinação constante por força e pelas armas, uma metáfora
fálica óbvia. A dimensão grandiosa do filme, segundo a autora, está justamente em situar uma
história de amor viril tão intensa no espaço tão amplo e vasto do Oeste, “o mais mítico dos
locais dos EUA”, que como apontaremos, possui lugares muito definidos para os papéis de
homens de mulheres:

Cowboys são muitas vezes solitários no western pela simples razão de que as
mulheres são vistas como alheias ao estilo de vida de trabalho duro [...] As
mulheres frequentemente desaparecem na primeira cena como acontece em
Red River (Howard Hawks, 1948); ou são tratadas como não possuindo mais
valor do que um belo cavalo, como vemos em The Outlaw (Howard Hughes,
1943); ou então elas são apenas uma desculpa para dois companheiros
aumentarem sua ligação masculina e confirmarem sua heterossexualidade,
como vemos em Butch Cassidy and the Sundance Kid (George Roy Hill,
1969). A solidão é quase sempre resolvida pelo cowboy no western através
de outro cowboy e não através de uma mulher.34 (HALBERSTAM, 2011,
p.191)

32

Texto original: “When Brokeback Mountain’s patently queer plot surfaced in the media, Christian cultural
critics were quick to label it ‘a perfect storm of Hollywood’s war on morality’ and ‘a mockery of the Western
genre embodied by every movie cowboy from John Wayne to Gene Autry to Kevin Costner’”.
33
A expressão queer possuiria uma múltipla tradução, como esquisito, excêntrico e, no limite, bicha. No
entanto, a expressão outrora pejorativa tem sido apropriada por muitos atores sociais transformando-o em “uma
afirmação ‘orgulhosa e definitiva’ da diferença” (STAM, 2011, p. 289). Logo, uma vez que a expressão “bicha”
não carrega a ambiguidade que o termo possui no idioma original, optaremos por manter a expressão sem
tradução, tal como temos feito com wilderness.
34
Texto original: “Cowboys are often lonely in the Western for the simple reason that women are seen as
extraneous to the hardscrabble lifestyle […] Women often disappear in the first scene, as happens in Red River
(Howard Hawks, 1948); or they are treated as having no more value than a nice horse, as we see in The Outlaw
(1943); or else they are just an excuse for two buddies to extend their male bonding while confirming their
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O texto da autora analisa o western e sua relação com a homoeroticidade a partir
de três dimensões: as armas, a masculinidade heróica e a mulher. No que se refere à arma,
afirma que “ela é um símbolo fetiche por excelência no qual o progatonista masculino do
western muitas vezes tem muito pouco tempo para as mulheres e por isso o uso regular da
arma toma o lugar do uso irregular do pênis” (HALBERSTAM, 2011, p. 191). Os que não
portam armas no faroeste são ou muito jovens, ou muito velhos, ou muito fracos, o que, em
última análise, os exclui da categoria “homem”. O fato de que Jack e Ennis quase não façam
uso de suas armas em Brockeback Mountain, na visão da autora, pode ser entendido
justamente pela realização sexual dos personagens. Handley (2011, p. 14) também pontua que
ao inserir uma relação sexual explícita entre dois homens no enredo, o filme acrescenta uma
dimensão emocional relevante ao simbolismo cultural do western a partir de um de suas ações
mais conhecidas: um homem penetrando um homem com uma bala.
Outro conflito recorrente no western, em que o “velho” se vê desafiado por, ou
tutela uma figura mais joven, ganha assim outros significados, contornos de pederastia e
conflitos edipianos. Desta forma, segundo Halberstam, nenhum western está isento de
dimensões homoeróticas, simplesmente porque para que se configure como western precisa
colocar o homem longe das mulheres para que ele seja homem. Dos exemplos que a autora
destaca acerca do heroísmo homoerótico, cabe destacar o que faz de Butch Cassidy para que
percebamos como a questão das identidades de gênero se aplica a este filme por nós
analisado:

[...] Paul Newman e Robert Redford têm uma fidelidade apenas de um ao
outro e encenam uma narrativa de bravura “até que a morte nos separe”,
deleitando-se com sua amizade, brigando como amigos íntimos, arriscando a
morte juntos, e compartilhando um cavalo... e uma mulher. Apesar da
sensualidade do primeiro encontro que vemos entre Sundance Kid e sua
professora-namorada [...] a relação é na sua maior parte esvaziada de
romance, e é Butch que é romântico com Etta enquanto Sundance só tem
relações sexuais com ela. Esta divisão do trabalho se reflete em suas vidas
juntos como bandidos – Sundance é o “homem arma” e Butch é o cérebro e a
paixão da operação. Mas em última análise, Etta apenas está no caminho e
quando percebe que ela nunca vai convencer os meninos a “serem direitos”,
ela os deixa ao seu destino na Bolívia. A cena final do filme, quando Butch e
Sundance correm para fora de seu esconderijo em um saraiva de tiros,

heterosexuality, as we see in Butch Cassidy and the Sundance Kid (George Roy Hill, 1969). Loneliness is
almost resolved for the cowboy in the Western by another cowboy and not by a woman”.
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quebra a triangulação e confirma o casal real no filme como os amigos do
sexo masculino.35 (HALBERSTAM, 2011, p. 196)

Nesse sentido, merece destaque a ideia de que Etta tenta fazer dos heróis-bandidos
homens “direitos”. “Endireitar-se”, isto é, tornarem-se homens honestos e corretos, é uma
expressão que em inglês significa “go straight”. Straight, por sua vez, é sinônimo de
heterossexual. Assim, “to go straight” equivale a serem héteros, o que, em última análise, está
associado com o ser normal, honesto e correto: aquilo que se espera de qualquer um. É
sintomático, assim, que a recomendação paternal de Shane a Joey ao final do filme que leva o
nome do herói contenha a expressão: “Cresça forte e honesto (straight)”. Handley (2011, p.
12) afirma provocantemente que Shane contém uma homoeroticidade mal-disfarçada. Não é a
amizade de Joe Starret e Shane – consolidada na cena em que ambos, sem camisa, unem
forças para retirar o tronco – uma tensão sexual semelhante à que Marian nutre pelo cowboy?
Em Brokeback Mountain, Judith Halberstam depreende também no laconismo de
Ennis uma clara reminiscência do tipo de herói personificado por Clint Eastwood a partir dos
filmes de Leone. De outro lado, a característica heróica enérgica de um John Wayne, com
todo seu conservadorismo, poderia até mesmo estimular uma leitura homoerótica de The
Searchers, através da tensão sexual não apenas entre Ethan, o personagem de Wayne, em
relação à cunhada morta, como em relação a seu companheiro mestiço ou mesmo em relação
ao próprio indígena a quem persegue e que efetivara os desejos que ele mesmo nutria – ter
relações com a cunhada. O fato de tentar assassinar a sobrinha – contaminada sexualmente
pelos indígenas – ilustra o conservadorismo que o próprio Wayne tipifica. Com isso, o filme
“dá a entender que no coração da fobia intensa – racial ou erótica – repousa igualmente um
intenso desejo” (HALBERSTAM, 2011, p. 197). Por conseguinte, o western apesar de sua
homoeroticidade pungente, é um gênero que, se não é homofóbico ou machista, é
absolutamente patriarcal.
Há, por fim, uma abordagem do feminino no faroeste. Segundo a autora, em
Brokeback Mountain é emblemático que haja a cena da esposa que contempla o beijo de dois
homens, pois a mesma reforça o papel periférico que a mulher ocupa, uma vez que os laços
35

Texto original: They have an allegiance only to each other and they play out a "till death us do part" narrative
of derring-do, reveling in their friendship, squabbling like intimates, risking death together, and sharing a horse...
and a woman. Despite the sexiness of the first encounter we see between the Sundance Kid and his teachergirlfriend [...] the relationship is mostly emptied of romance, and it is Butch who romances Etta while Sundance
just has sex with her. This division of labor is mirrored in their lives together as outlaws - Sundance is the "gun
man" and Butch is the brains and passion of the operation. But ultimately, Etta is just in the way and when she
realizes that she is never going to convince the boys to "go straight", she leaves them to their fate in Bolivia. The
final scene of the film, when Butch and Sundance run out of their hiding place into a hail gunfire, breaks the
triangulation and confirms the real couple in the film as the male buddies.
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que unem os homens são forjados nas aventuras que perfazem sozinhos, sem a presença
feminina. Geralmente prestam-se apenas como alvo da violência masculina ou assessórios
sexuais. Segundo Halberstam, para além da “prostituta com o coração de ouro” – como Dallas
e Dixie Lee – restariam apenas dois papeis para a mulher: a da menina-moleque (tomboy, isto
é, uma menina que gosta de atividades atribuídas basicamente a meninos) e a garota teimosa.
As meninas-moleques – talvez como a Mattie Ross do True Grit de 1969, mas não a Mattie
Ross do filme de 2010 – são frequentes e acabam por retirar a feminilidade da mulher do
Oeste, que deve estar mais voltada para os trabalhos locais do que para o casamento.
Já a garota teimosa é a mulher armada que foi levada pelas circusntâncias –
principalmente a ausência de um marido – a ser áspera, teimosa e determinada a cumprir seus
objetivos. Não por coincidência, o exemplo evocado pela autora é a própria Vienna de Johnny
Guitar. Como já havíamos destacado, Halberstam vê que uma personagem como a Joan
Crowford não é feminista em si mesma, uma vez que, no limite, ainda precisa de um homem:

A visão do filme de resistência feminina é paradoxal: por um lado, Vienna
encontra-se em perigo sempre que ela ocupa um papel e vestuário femininos
no filme, e é só no vestuário masculino e com uma atitude dura e agressiva
que ela pode sobreviver. Por outro lado, mesmo quando retorna a seu ego
masculino, é forçada a matar Emma e, assim, simbolicamente, recusar seu
ego proscrito. Ela mantém a sua masculinidade, mas a um custo elevado. A
morte de Emma significa a morte de uma masculinidade feminina desatada
de companhia masculina e descomprometida pelas marcas do feminino.36
(HALBERSTAM, 2011, p. 200)

O argumento da autora se encerra de modo a confirmar nossa tese. Segundo ela, o
western nos anos recentes tem sido revisistado com atenção voltada para questões raciais,
feministas e até questionando sua premissa de masculinidade e vingança racial. Contudo e
enfim, através de Brokeback Mountain ele tem sido reconhecido como aquilo que sempre foi:
uma antiga narrativa “muito, muito queer”.
É importante ressaltar a dimensão de choque para compreender a repercussão que
o filme causou nos Estados Unidos. Em todos os ensaios do livro analisado há referências às
sátiras e às piadas que inundaram os late-shows dos Estados Unidos após o lançamento do
filme. Andrew Holleran afirma que o filme fora tão explosivo pelo fato de tocar no centro das
36

Texto original: “The film’s view of feminine toughness is paradoxical: on one hand, Vienna finds herself in
danger whenever she takes up a feminine role and attire in the film, and it is only in masculine attire and with
tough and aggressive attitude that she can survive. On the other hand, even as she returns to her masculine self,
she is forced to kill Emma and thus symbolically refuse her outlaw self. She maintains her masculinity but at a
high cost. The death of Emma signifies the death of a female masculinity unmoored form male companionship
and uncompromised by the marks of the feminine”.
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ideias de masculinidade da América: “pais, ou a ausência deles, [e] a amizade entre homens”
(HOLLERAN, 2011, p. 49). Também destaca que o chocante não era a presença do tema
“gay”, mas o fato de que tal tema tenha sido abordado a partir de cowboys. Filmes gays
existiram muitos. Mas filmes de cowboys gays como este inexistiam37. A centralidade dessa
transgressão, ao ser publicizada pelo autor, ecoa muitos dos argumentos que já apresentamos
em nosso trabalho acerca da autoimagem que os estadunidenses elaboram da nação:
Não admira que [David] Letterman38 – o garoto de fraternidade nacional –
fez piadas: depois de anos assistindo o tema gay vir à luz, ainda era chocante
ver um dos gêneros mais antigos da arte americana, um de seus tropos
fundamentais, sendo usado para dizer qual a sensação de ser gay. Mesmo se
você concorda com a afirmação de que filmes de caubói sempre tiveram um
ingrediente homoerótico fermentando sob a superfície [...] o cowboy é o
nosso ícone nacional, razão pela qual alguns historiadores têm feito um
esforço para mostrar que havia cowboys afro-americanos também 39. Se Jack
e Ennis são cowboys, pastores, ou trabalhadores de rancho, o acampamento
que fazem, os cavalos que montam, os rifles com os quais atiram, as botas
que usam são todos transgressores quando os dois começam a fazer amor.40
(HOLLERAN, 2011, p. 49)

Esta apropriação é reforçada no filme a partir de duas cenas cruciais, nas quais
cada um dos personagens centrais manifesta um tipo de “masculinidade” perante suas
esposas. Na primeira, Ennis Del Mar está com sua família e filhas ainda pequenas assistindo
aos fogos de artifício do 4 de julho quando agride alguns motociclistas que estavam por perto
fazendo uso de linguajar ofensivo para sua família. Mais ao final do filme, no Dia de Ação de
Graças, Jack Twist está sentado à mesa com sua família e o sogro que o humilha
constantemente, quando este insiste em deixar a TV ligada para que o neto assista a um jogo
de futebol. Nas repetidas vezes em que Jack desliga o aparelho, o sogro liga novamente, até
que o cowboy se ofende, grita e enfrenta o pai de sua esposa, pegando em seguida os talheres
na mesa posta para a confraternização familiar para servir o peru, tomando o lugar do homem
que o sogro ocupava. É também uma demonstração de força e masculinidade, de afirmação de
37

Há sempre uma referência a Lonesome Cowboys (1969), dirigido por Andy Warhol. Contudo, o próprio
contexto da obra a transformou em um filme de público restrito, assumidamente provocador e iconoclasta.
38
Um dos mais famosos apresentadores de talk/show dos Estados Unidos.
39
Com essa afirmação mais uma vez percebemos o dialogismo entre os temas aqui destacados: ambientalismo,
etnicidade e sexualidade.
40
Texto original: “No wonder Letterman – the national frat boy – made jokes: after years of watching gay
subject matter come into the light, it was still shocking to see one of the oldest genres of American art, one of its
fundamental tropes, being used to tell what it feels like to be gay. Even if you agree with the claim that cowboy
movies have always had a homoerotic ingredient simmering under the surface [...] the cowboy is our national
icon, which is why some historians have made an effort to show that there were African American cowboys too.
Whether Jack and Ennis are cowboys, shepherds, or ranch hands, the camp they set up, the horses they ride the
rifles they shoot, the boots they wear are all transgressive when the two begin to make love”.
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sua “hombridade”, dada a complexidade de sua identidade de gênero e orientação sexual. As
duas ocasiões em que há esse reforçamento são datas ícones da afirmação nacional: The
Independence Day e The Thanksgiving Day. É como se houvesse uma incongruência que
constrastasse a necessidade dessa afirmação da “aparência” perante a “realidade” daquilo que
de fato eram. Simbolicamente, é como se a nação insistisse em afirmar uma imagem
“aparente” nessas ocasiões celebratórias, mas que nada tem a ver com a “realidade” da nação
que se experimenta cotidianamente.
No que se refere à recepção, é digno de nota que o filme tenha sido aclamado pela
mídia internacional como o melhor filme do ano, figurando, também em 2010, como um dos
melhores filmes da década em listas de diversos críticos especializados. Além disso, o filme
foi um sucesso absoluto de público, causando também comoção na blogosfera da rede
mundial de computadores (cf. TSIKA, 2011). “Brokeback Mountain se tornou um fenômeno
cultural, o raro filme que poderia saltar inteiramente das seções de filme para se converter em
fortes notícias e pastas de páginas editoriais, um tema para paródia, uma controvérsia, uma
questão de orgulho” (FREEMAN, 2011, p. 104).
Duas menções reforçam a dimensão do impacto desse filme. A primeira é seu
significado para o movimento pelos direitos civis dos homoafetivos. Para James Morrison, o
filme se tornou o Uncle’s Tom Cabin dos filmes de Hollywood acerca da experiência de ser
gay. Assim como o livro antiescravagista de Harriet Stowe estimulou o movimento
abolicionista antes da Guerra de Secessão – ainda que retratando um negro subserviente –, o
filme de Ang Lee poderia se tornar um libelo em favor dos direitos civis dos sujeitos com
identidades de gênero e orientações sexuais diversas da dicotomia masculino/feminino (Cf.
MORRISON, 2011, p. 93). Outra questão interessante está no fato de que as camisas que
marcam a narrativa do filme, manchadas com o sangue dos personagens e que são guardadas
por Jack, foram leiloadas com significativa arrecadação. Segundo Tom Gregory, o
colecionador que as arrematou, elas são os “sapatinhos de rubi” de nosso tempo, em uma
menção a The Wizard of Oz (O mágico de Oz, 1939). No caso, o colecionador vê neste
clássico hollywoodiano uma alusão excêntrica ao mundo gay, que troca a vida preto-e-branca
do Kansas pelo colorido queer de Oz, ainda que nessa jornada, leões e espantalhos apareçam
ao longo do caminho (Cf. FREEMAN, 2011).
Este intertexto com duas obras tão díspares, mas tão relevantes para o processo de
imaginação da nação estadunidense ajuda a sublinhar a dimensão do alvoroço causado pelo
filme – o que endossa nossa perspectiva metodológica que procura enxergar a visualidade e as
representações a partir das relações dialógicas que estabelecem com ações sociais. Dado o
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volume de debates propostos, Brokeback Mountain se coloca como uma obra que exigiria um
longo trabalho voltado exclusivamente para si mesmo. Não sendo este o objetivo deste que
aqui se apresenta, podemos avançar em nossa argumentação.
Tratamos neste capítulo até este momento, das mudanças fundamentais que
identificamos na representação do mito do Oeste como mito fundacional na imagem da nação
estadunidense. O próximo tópico propõe concluir este argumento através da consolidação do
Novo Western e do diálogo entre a narrativa cinematográfica e as narrativas historiográficas
da nação.

3.5 – A Nação em questão

Na concepção de Judith Halberstam a respeito do teor homoerótico no western,
encontramos um parágrafo que estabelece com muita clareza a hipótese sobre a qual este
trabalho tem se alicerçado. Segue-se a citação:

O western, é claro, conta a história da masculinidade heróica como a
narrativa da exploração do sexo masculino branco. E as mudanças e
reviravoltas na narrativa do western ao longo do tempo, da forma primitiva
dos westerns dos anos 1930 para os westerns clássicos dos anos 1940 e
1950, marcam uma narrativa cambiante e complexa sobre os Estados
Unidos, a virilidade, o nacionalismo, a raça e o espaço. Os componentes
básicos do Oeste vinculam ações imperfeitas mas corajosas de um herói
solitário ao destino de uma comunidade muito unida e trabalhadora. O
indivíduo se separa da comunidade para proteger a comunidade de tudo o
que está fora dela. E, no processo, ele se torna parte do exterior selvagem,
parte indígena, parte animal, parte divindade, parte integrante da paisagem
majestosa que o molda, separado da família nuclear, que lhe acena. Esta
divisão clara entre o doméstico e o exterior, o selvagem e o domesticado, o
violento e o pacifista permite ao western, como um gênero, explorar
questões complicadas de maneiras extraordinariamente complexas e por isso,
enquanto o gênero está repleto de caracterizações racistas e rudes aspirações
imperialistas, também é capaz de destacar as contradições entre o estado
democrático e a violência da expansão para o oeste, a suposta naturalidade
da família e a dizimação das tribos nativas, as doutrinas da civilização e a
escavação materialista em busca do ouro que se segue.41 (HALBERSTAM,
2011, p. 194-195, grifo meu)
41

Texto original: “The Western, of course, tells the story of heroic masculinity as the narrative of white male
exploration. And the shifts and turns in the Western narrative over time, form early Westerns of the 1930's to the
classic Westerns of the 1940's and 1950's, mark a changing and complex narrative about the United States,
manliness, nationalism, race, and space. The basic components of the Western link the flawed but courageous
actions of a lone hero to the fate of a tightly knit and industrious community. The individual separates from the
community to protect the community from all that lies outside of it. And in the process, he becomes part of that
wild outside, part Indian, part animal, part divinity, part and parcel of the majestic landscape that frames him,
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Transcrever o trecho é uma forma de endossar que a hipótese que propusemos tem
sido enfrentada por outras abordagens e também de propor um pequeno resumo do argumento
que até aqui temos desenvolvido. A narrativa do western é protagonizada pelo “sexo
masculino branco”, rejeitando o feminino e o homossexual, bem como outras etnias que não a
do WASP – white, american and anglo-saxan. Além disso, ela muda a forma de caracterizar a
relação entre o homem e o espaço, a paisagem, a amplitude da wilderness, algo ao qual nos
dedicamos aqui. Há também menção ao nacionalismo imperialista, situando o mito do
western no âmbito das imagens eurocêntricas. Necessário é endossar que estes discursos –
natureza, etnia e gênero – não são indissociáveis. A mesma autora, por exemplo, se refere ao
fato de que no texto original de Brokeback Mountain de Annie Proulx, Ennis Del Mar e sua
família são latinos, acrescentando assim ao tema da homoeroticidade e dos debates a respeito
dos gêneros e dos direitos civis dos homoafetivos o problema da imigração, da etnicidade e do
multiculturalismo. “Seu personagem é uma referência aos primeiros cowboys históricos como
caballeros do Oeste – os espanhóis têm o crédito de trazerem cavalos para o Oeste – e aos
mexicanos conquistados que usavam cavalos para arrebanhar gado e eram conhecidos como
‘vaqueros’” 42 (HALBERSTAM, 2011, p. 198).
Notadamente, as mudanças no western já encontram outras interpretações.
Mencionamos que a de Will Wright (1997) é uma delas. Segundo o autor, a passagem de um
enredo clássico para um enredo profissional que enfocasse o grupo de heróis em lugar do
herói solitário, representaria a passagem no capitalismo estadunidense do liberalismo clássico
para o liberalismo tutelado pelas formulações keynesianas, com o fortalecimento das
tecnocracias e dos especialistas. Outra interpretação relevante é a de Patrick McGee (2007),
proposta no título From Shane to Kill Bill: rethinking the Western.
O principal argumento do autor é que o western, mesmo em seus títulos mais
tradicionais, sempre representou o outro lado da história da estadunidense, qual seja, a disputa
de poder, riqueza e liberdade – abordados por um viés marxista. Dando relevância à já
referida Guerra do Condado de Jackson (1892) – que, como apontamos, teria inspirado
and apart from the nuclear family that beckons him. This neat division between the the domestic and the foreign,
the wild and the tamed, the violent and the pacifist allow the Western, as a genre, to explore complicated issues
in remarkably complex ways and so while the genre is littered with racist characterizations and crude imperialist
aspirations, it is also able to highlight the contradictions between the democratic state and the violence of
westward expansion, the supposed naturalness of the family and the decimation of natives tribes, the doctrines of
civilization and the materialist grubbing for gold that ensues.”
42
Texto original: “His character is a reference to the early history of cowboys as caballeros from Spain – the
Spanish are credited with bringing horses to the West – and the conquered Mexicans who used horses to round
up cattle were known as ‘vaqueros’”.
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enredos como os de Shane e Heaven’s Gate – o autor propõe que por intermédio da
contradição entre os interesses corporativos dos criadores de gado e a autonomia da iniciativa
individual das famílias de colonos, o que o gênero cinematográfico do faroeste sempre
representou foi um conflito de classes, inlfuenciando até mesmo as formas de discriminação
relacionadas à sexualidade e à etnicidade. Deliberadamente, o autor se afasta da abordagem
do western pelo prisma do mito da fronteira, como temos feito aqui, para privilegiar uma
leitura que enfoque a questão sobre quem tem direito à propriedade. O argumento é válido
porque, ainda que por outros caminhos, propõe enfatizar o valor político positivo do gênero, o
que de algum modo evoca nossa perspectiva metodológica que vislumbra a defesa da
politização da estética.
Sob a análise de McGee, mesmo as polarizações dos gêneros e dos papéis por eles
desempenhados devem ser enxergados a partir da crise do sistema de classes. De qualquer
modo, o autor também salienta a década de 1960 como central para uma reconfiguração do
gênero fílmico do faroeste. Mencionando as três obras revisionistas de 1969 aqui citadas –
C’era una volta il West de Leone, The Wild Bunch de Peckinpah e Butch Cassidy and the
Sundance Kid de Roy Hill – McGee afirma que “Esses filmes foram o culminar de uma
década em que o western de Hollywood tinha sido virado do avesso – a década do assassinato
de Kennedy, a Guerra do Vietnã, o surgimento de Estados-nações pós-coloniais em todo o
mundo, o movimento juvenil intercontinental e, de um modo geral, a perda da inocência
americana”43 (MCGEE, 2007, p. 141). Na ótica do autor, o enredo clássico articulava para em
seguida rejeitar as contradições de classe da sociedade estadunidense, através de uma solução
falsa baseada na ação do indivíduo e na promessa de uma sociedade sem classes e das
desigualdades na distribuição de riquezas advindas das explorações de raça ou de gênero –
como a atuação de Shane junto ao grupo de colonos liderado por Starret sugere. Já os filmes
da década de 1960, segundo a perspectiva marxista do autor, proporiam uma visão pessimista
de que o poder da classe dominante – os empresários das ferrovias, os grandes propietários de
gado, etc. – jamais será derrotado. Reverberando Wright, o autor também explicita como
nesses filmes deposita-se muito pouca fé na comunidade, usualmente tomada como negativa,
ainda que o otimismo de outrora possa ser assumido como ilusório.
Apesar de não lidarmos com as categorias de análise marxista e de não
dissociarmos a análise do mito do western do mito da fronteira, entendemos que a mudança
43

Texto original: “These movies were the culmination of a decade in which the Hollywood Western had been
turned inside out - the decade of the Kennedy assassination, the Vietnam War, the emergence of post-colonial
nation-states across the globe, the intercontinental youth movement, and, generally speaking, the American loss
of innocence.”
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mapeada por McGee, do otimismo ao pessimismo, auxilia a compreender essa “perda da
inocência por parte da sociedade estadunidense” como uma crise no processo de imaginação
da nação. A otimista sociedade estadunidense adquire progressivamente um ceticismo em
relação a seu futuro e a sua própria imagem, pois assumindo que o western possa ser uma
espécie de crítica ao capitalismo, não há como não estender essa crítica aos próprios Estados
Unidos enquanto representantes máximos do capitalismo em finais do século XX. A crítica ao
modelo capitalista de exploração que levara à construção da nação também pode ser
considerada pela perspectiva da destruição da natureza, fazendo com que a abordagem
marxista de McGee, de alguma forma, agregue elementos que se coadunam a nossa
perspectiva.
Mais próximo de nossa tese está Philip Loy (2004) a quem temos nos referido ao
longo do trabalho. Analisando os westerns a partir da década de 1950, o autor enfatiza a
mudança histórica experimentada nesse contexto para a compreensão das mudanças nas
representações. Se Eisenhower – nascido em 1890 e ávido consumidor de literatura de
faroeste – na década de 1950 fora até então o homem mais velho a ocupar a presidência dos
Estados Unidos, seu substituto, o jovem católico John Kennedy tornou-se símbolo máximo da
mudança pela qual a nação transitava. E ironicamente, ainda que pouco preocupado com os
westerns – estando mais afeito às aventuras dos agentes secretos como James Bond – e pouco
alinhado à maioria protestante da classe média estadunidense, Kennedy foi, segundo Loy,
“[...] o último homem em duas décadas a expressar de forma articulada a ideologia e os
valores do coração da nação”44 (LOY, 2004, p. 72). É justamente Kennedy quem evoca a
Nova Fronteira como expressão que reafirma os valores e as crenças centrais aos westerns
anteriores à década de 1960, sobrelevando a mesma dimensão otimista proposta por McGee.
Segundo Loy, ele não apenas retoma a perspectiva do desígnio divino para a nação
estadunidense ou estimula a crença de que os Estados Unidos eram uma civilização superior
no decurso da história: ele conduz estas crenças aos píncaros. Se aqui nos propomos
precisamente avaliar a mudança no western como uma erosão na forma tradicional de
imaginar a nação, enfatizar este argumento é importante. Não por acaso, é durante sua
presidência que os últimos grandes westerns conservadores aparecem, como o próprio How
the West Was Won.
Loy chama a atenção, a título de exemplo, para o próprio The Alamo, que fora
produzido durante a corrida presidencial. Ainda que Wayne fosse partidário do vice44

Texto original: “[…] the last man in two decades to articulately express the ideology and values of the
heartland”.
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presidente republicano Richard Nixon e manifestasse publicamente seus desacordos em
relação a Kennedy, muitos dos elementos do filme que “vendia a America a países ameaçados
pela dominação comunista” foram retomados posteriormente em discursos de Kennedy na
justificativa de sua política internacional intervencionista, cuja maior consequência foi o
desastre da Guerra do Vietnã – basta recordarmos o discurso dobre a República do
personagem de Wayne no filme.
O ethos da era Kennedy, como propõe Loy, é identificado até mesmo no grande
épico How the West Was Won, ao estabelecer um paralelo entre a família que, através das
gerações conquista o Oeste como a própria família Kennedy, que conserva a chama do
passado estadunidense e a conduz a novas gerações de líderes. As cenas finais que
descrevemos na abertura deste capítulo estabeleciam assim os desafios para a geração de
1960, que devia “emular a coragem e o sacrifício dos pioneiros enquanto remodelavam os
valores de sua antiga herança para ajustar o Oeste à Nova Fronteira” (LOY, 2004, p. 87).
Entretanto, esta missão de adaptação foi drasticamente revertida com a morte de seu líder
máximo. A orfandade que o assassinato de Kennedy em 1963 provocou em toda uma geração
ajuda a compreender o turbilhão pelo qual os Estados Unidos passaram até o final da década,
questionando os valores da antiga geração, habilmente retomados pelo “ethos dos Kennedy”:

Com exceção dos filmes de John Wayne, os Westerns pós-1965
(particularmente aqueles feitos por ícones como Sam Peckinpah e Clint
Eastwood) começaram a desafiar a estrutura de valor que havia dominado o
gênero desde 1930. Cada vez mais, Westerns de meados dos anos 1960 e
além começaram a mudar drasticamente. Precisamente enquanto John F.
Kennedy estava em processo de se tornar uma figura quase mítica, os
Westerns começaram a refletir os valores e atitudes da era pós-Kennedy.45
(LOY, 2004, p. 93)

Philip Loy arrola então os principais faroestes das décadas de 1960 e 1970, com
ênfase para três personalidades. Duas delas são responsáveis por mudar o western (Peckinpah
e Eastwood), a outra é a figura emblemática da resistência da mudança, convertendo-se ele
próprio em uma manifestação concreta da transformação do western e da própria nação: the
American John Wayne.

45

Texto original: “With the exception of the films of John Wayne, post-1965 Westerns (particularly those made
by such icons as Sam Peckinpah and Clint Eastwood) began to challenge the value structure that had dominated
the genre since 1930. Increasingly, Westerns of the mid-1960s and beyond began to change dramatically. Just as
John F. Kennedy was in the process of becoming a near-mythic figure, Westerns commenced to reflect the
values and attitudes of the post-Kennedy era”.
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Segundo Loy, John Wayne tornou-se o grande símbolo do western clássico por ter
resolvido se tornar uma figura de proa dos discursos conservadores, justamente na época em
que conservação (manutenção) social era a última coisa que se desejava. A partir dos anos
1960, John Wayne assumia seu desacordo com Kennedy, criticava Martin Luther King por
supostas ligações com o comunismo e defendia o uso de força mais intensa contra os
movimentos pacificistas de oposição ao envolvimento estadunidense no Vietnã. Loy afirma
que há quem o considere “um anacronismo impressionante”, mas, para além disso, o autor o
define como “[...] o símbolo de uma America que muitas pessoas pensavam que estivesse
destruída pelas fortes turbulências da década de 1960”46. O fato de que Wayne se convertera
na imagem principal em certo imaginário sobre a nação que se esvaía, retoma a perspectiva de
que a mudança no faroeste pode ser interpretada como o próprio questionamento da imagem
da nação.
Sob essa acepção, a figura de Wayne é importante porque impede que se assuma
esse discurso de transformação da imagem da nação como algo radical, definitivo ou bem
acabado. É importante ressaltar que nossa abordagem tem procurado enfatizar que as
alterações engendradas no contexto da década de 1960 e 1970 influenciaram os processos
históricos desde então, mas nem de longe cumpriram a plenitude daquilo que anunciavam ou
almejavam. Já enfatizamos como a Nova Hollywood, por exemplo, que “adultizara” a
indústria com seus novos temas e formas de fazer cinema, fora soterrada pela lógica do
blockbuster pautada sobretudo na aventura juvenil e nos temas conservadores. É sintomático
que 1968, ainda que se mostre como um marco histórico em todo a sociedade ocidental, tenha
assistido tanto à efervescência da contracultura quanto à derrota da onda liberal nos Estados
Unidos, perceptível na eleição do republicano e reacionáio Richard Nixon, com aprovação de
longa data de John Wayne. Ficará marcada na história a expressão de Nixon que pedia apoio,
após ser eleito presidente, da “maioria silenciosa” da população estadunidense em relação à
Guerra do Vietnã, isto é, os setores médios da sociedade estadunidense que não veiculavam
sua opinião supostamente favorável à guerra e contrários à “minoria barulhenta” dos
pacifistas. Wayne posicionava-se, com isso, como o grande símbolo e herói dessa “maioria
silenciosa”, dessa parcela social que não alterava suas crenças e imagens mais caras, a
despeito do turbilhão de transformações pela qual a sociedade passava – e quão necessário é
ressaltar que essa parcela, se não é a maioria, ainda representa porção expressiva da
sociedade.
46

Texto original: “[...] a symbol of an America that many people thought had been destroyed by the turmoilladen 1960s”.

CAPÍTULO III – “WE BLEW IT!”

331

John Wayne em sua ode nacionalista chegou a gravar, em 1972, um disco com
declamações intitulado: “America, why I love her”. Os discursos apresentam títulos sugestivos
como “An American Boy Grows Up”, “Face the Flag” e “Why Are You Marching, Son?”
Também na já referida entrevista à revista Playboy em 1971, encontramos muitos desses
elementos de resistência de Wayne à nova nação que via emergir e que merecem alguma
atenção. Questionado primeiramente sobre a Nova Hollywood, the Duke escancara sua crítica
aos novos executivos que só pensam em dinheiro, incentivando a exploração de temas
apelativos como o sexo. Sobre o sistema de classificação que substituíra o antigo Código de
Produção, Wayne relembra que anteriomente os filmes eram feitos para toda a família que
agora se via obrigada a ficar em casa e assistir à televisão, para não assistir ao “lixo” –
garbage ou shit nas palavras de Wayne – de produções como Easy Rider ou Midnight
Cowboy (Perdidos da Noite, 1969)47. Sobre a vulgaridade do cinema, Wayne também
considera o gore de The Wild Bunch desagradável – o excesso de sangue, segundo ele, teria
impedido que o filme se tornasse um bom filme – e em lugar da violência belamente
estilizada de Peckinpah, defende o seu tipo de violência, amenizada pelo humor e não gráfica.
Há ainda muito espaço na entrevista para a crítica aos movimentos civis e aos
protestos que ainda aconteciam, para o que considerava um pouco de paranoia comunista e
patriotismo exacerbado. Enfatizemos os temas que nos interessam mais proeminentmente.
Sobre questão étnica, a respeito da luta pela igualdade civil, Wayne ressaltou: “Eu acredito na
supremacia branca até que os negros sejam educados até um ponto de responsabilidade. Eu
não acredito em entregar autoridade e posições de liderança e julgamento a pessoas
irresponsáveis”. Quando questionado acerca da desigualdade de acesso a um ensino de
qualidade para tornar pessoas “responsáveis”, o ator respondeu de modo a deixar clara a exata
dimensão de seu reacionarismo: “Eu não me sinto culpado pelo fato de que cinco ou dez
gerações atrás essas pessoas eram escravas. Agora, eu não estou perdoando a escravidão. É
apenas um fato da vida, como a criança que pega paralisia infantil e tem que usar muletas de
forma que não possa jogar futebol com o resto de nós.” Como vimos no capítulo anterior, a
mesma perspectiva fatalista em relação ao passado é assumida quando questionado acerca da
apropriação das terras indígenas, sendo que a atenção que os mesmos mereceriam ainda na
contemporaneidade é tomada como mais um reflexo do discurso socialista – e keynesiano –
de “cuidar” do sujeito “do berço ao túmulo”. O verdadeiro homem constrói-se a si mesmo!

47

Vencedor do Oscar em 1969 que possui alguma alusão homossexual ao western quando retrata um garoto de
programa que se veste como cowboy tentando sobreviver em Nova York decadente.
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No que se refere à mulher, em um dado momento, após discorrer sobre temas
como dificuldades financeiras e o combate ao câncer e ver na postura do ator um orgulho por
encarar suas dificuldades, o entrevistador pergunta: “É uma questão de machismo para você
continuar lutando suas próprias lutas?” ao que Wayne responde: “Eu não tenho de fazer valer
a minha virilidade. Eu acho que a minha carreira mostrou que eu não sou exatamente um
fraco efeminado. Mas eu realmente tenho orgulho no meu trabalho; até mesmo do fato de ser
o primeiro no set pela manhã. Eu sou um profissional.” Sua masculinidade é reforçada pelo
seu trabalho, o que indica que à mulher está reservado o ambiente doméstico. Em outro
momento, quando questionado se ele ainda se vê como possuindo apelo sexual, Wayne
ironiza: “Eu tenho sessenta e três anos de idade! Como diabos eu sei se ainda transmito isso?!
[...] Toda essa porcaria vem da maneira como eu ando, eu acho. Há, evidentemente, uma
virilidade nela.” Wayne se assume então como o epíteto da virilidade no western, é
autoconsciente daquilo que representa e do que pode transmitir. Em 1973, em outra entrevista,
dessa vez concedida a Photoplay, Wayne é questionado se sua esposa – em vias de separação
– poderia ser sua melhor amiga, e responde categoricamente que não.

Ele estava convencido de que era impossível para um homem e uma mulher
serem melhores amigos. Supõe-se que homens devessem ter outros homens
como melhores amigos, e mulheres devessem ter outras mulheres como
confidentes. Qualquer outro relacionamento social seria ridículo, desde que,
em seu ponto de vista, homens e mulheres são tão fundamentalmente
diferentes e tão completamente incapazes de tocar nos sentimentos um do
outro. Seus filmes sempre celebraram os ritos de afinidade masculina e sua
filosofia pessoal espelhava essas imagens.48 (ROBERTS; OLSON, 1995, p.
598)

De forma mais conclusiva em relação ao tema, os autores que dedicam um
extenso volume à biografia de John Wayne concluem:

Sua imagem da mulher era completamente estilizada e doméstica. As
mulheres não eram melhores amigas para os homens; elas eram esposas,
mães, amantes, companheiras ocasionais, funcionárias e associadas. [...]
Acima de tudo, ele acreditava que a mulher ideal ficava em casa e cuidava
de seu marido e filhos. Não acreditava que toda mulher devesse ser obrigada

48

Texto original: “He was convinced that was impossible forma a man and woman to be best friends. Men were
supposed to have other men as their best friends, and women were supposed to have other women as their
confidents. Any other social relationship seemed ludicrous, since, in his view, were so fundamentally different
and so completely out of touch with one another’s feelings. His films had always celebrated the rites of male
kinship, and his personal philosophy mirrored those images”.
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a ficar em casa; era apenas convencido de que a verdadeira felicidade para as
mulheres estava dentro da casa, não fora.49 (ROBERTS; OLSON, 1995, p. 598)

Tendo em vista as mudanças pelas quais a sociedade estadunidense passava, é
difícil não considerar Wayne como um anacronismo. Desconsiderar essa abordagem é mais
plausível, como o próprio Loy indica, quando se considera que ele não era necessariamente
uma excessão, mantendo-se ainda hoje como o ídolo de muitos espectadores mais velhos.
Segundo este autor, nos papéis desempenhados por Wayne após 1965, muitos temas do
faroeste clássico são reforçados de modo a contrariar a tendência iconoclasta do Novo
Western. Dentre estes temas, temos primeiramente um apoio claro às incursões militares do
seu país no globo, enfatizando o sacrifício valioso dos jovens que deram sua vida pela defesa
da liberdade – o que era importante para uma geração que perdera esposos, irmãos, primos,
tios e amigos na II Guerra Mundial e na Guerra da Coreia. Em segundo lugar, a valorização
dos “construtores de impérios” que, no melhor estilo Yancey Cravat, superam as dificuldades
e assumem todos os riscos para capitanearem expressivas realizações e se tornarem grandes
líderes. Por fim, há em Wayne um profundo respeito (se não pela religião institucionalizada)
por Deus. Ainda que sua religiosidade seja mais indutiva que dedutiva – como diz Loy – os
personagens estimulam o temor e a reverência pela pessoa da divindade. “Honrar a bandeira,
apoiar tropas estacionadas ao redor do mundo (particularmente aquelas em combate),
respeitar os líderes e prestar homenagem a Deus estava entre as ideias centrais do
‘americanismo’” (LOY, 2004, p. 149). Não será difícil recordar que todos os três elementos
haviam aparecido sem sutilezas em The Alamo, a obra dirigida por Wayne no início da
turbulenta década e retomada em sua obra pró-Guerra do Vietnã de 1968, The Green Berets
(Os Boinas Verdes).
Loy indica que os personagens dos últimos filmes do ator representam duas
atitudes perante as mudanças. A primeira, identificada em Rooster Cugburn de True Grit e em
uma “sequência” deste filme, cujo título é o nome do personagem, o homem velho que vê as
mudanças no tempo, mas se recusa a ceder às mesmas. Ele permanecerá fazendo as coisas do
seu modo e conservará suas crenças e valores, ainda que isso o conduza ao alcoolismo
inveterado ou a uma estigmatização social. O outro padrão, mais próximo do sujeito histórico
Wayne, seria a do velho que, consciente de que seu tempo está passando, decide doutrinar a
49

Texto original: “His image of women was thoroughly stylized and domestic. Women were not best friends for
men; they were wives, mothers, lovers, occasional companions, employees, and associates.[...] Above all else, he
believed that the ideal woman stayed at home and took care of her husband and children. He did not believe that
every woman should be forced to stay at home; he was just convinced that true happiness for the women was
inside the home, not outside”.
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juventude para que conserve os valores em vias de desaparecimento. Na entrevista à revista
Playboy, quando questionado se ele gostava do fato de ser um apelo para os adolescentes,
Wayne respondeu: “Digamos que eu espere ter um apelo para a época despreocupada da vida
de uma pessoa do que para sua vida adulta racional. Eu só gostaria de ser uma imagem que
lembra alguém alegre do que um dos problemas do mundo”.

50

Em seu último filme The

Shootist (O último pistoleiro, 1975), Wayne interpreta um homem do Oeste que, em 1901,
numa cidade com telefones e automóveis, é diagnosticado com câncer incurável. Ciente de
seu destino, o pistoleiro decide encontrar o modo mais digno para morrer, enquanto se vê à
volta com repórteres e admiradores que conhecem a fama de seu passado. Em alguma medida,
o filme toca assim no tema da consciência mitológica, mas em nenhum momento isso se
transforma em uma reflexividade que possa indicar alguma espécie de desconstrução. Sendo
profundamente admirado por um jovem, o personagem de Wayne tem condições de trasmitirlhe os ensinamentos necessários, que não se referem ao uso adequado de uma arma, mas sim a
uma postura moral e social conservadora. O velho, contudo, não morre da doença, mas sim
em um duelo contra três antigos rivais, que são mortos pelo pistoleiro. O tiro que lhe vitima é
desferido pelo balconista do bar. Não poderia haver modo mais digno para um cowboy morrer
e a mensagem é ainda mais relevante quando se dimensiona que o próprio Wayne, lutando
contra o câncer desde 1964, morreria da doença quatro anos depois. A própria recepção
positiva da crítica e do público dimensiona a importância da mensagem que John Wayne
pretendia transmitir, o que aponta para a permanência no interior da sociedade estadunidense
de valores tradicionais.
Uma última citação de Wayne na entrevista concedida à Playboy é válida pela
forma como indica a impressão do patriótico astro em relação ao agudo distanciamento de
gerações que experimentava. Ao ser perguntado sobre o que lhe fazia se sentir qualificado
para, aos sessenta e três anos, se ver na condição de comentar os medos e motivações da
juventude que tanto reprovava, Wayne respondeu:

Experimentei um monte das mesmas coisas que os jovens de hoje estão
passando, e acho que muitos deles me admiram porque eu não tenho medo
de dizer que bebo um pouco de uísque, que fiz um monte de coisas erradas
na minha vida, que sou tão imperfeito como todos eles são. Cristo! Não
tenho a pretensão de ter as respostas, mas me sinto obrigado a levantar o fato
de que, sob o pretexto de fazer o bem, esses jovens estão fazendo um inferno
de tantos danos irreparáveis, e estão começando algo que eles não serão
50

Disponível em:
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capazes de terminar. Cada pedaço de anarquia desenfreada estimulou um
pouco mais de outra pessoa. E quando eles começam a atirar em policiais,
chegou a hora de começar a liquidá-los, é com isto que eu estou
preocupado51.

Por todos esses fatores e discursos aqui elencados, a morte de John Wayne
representou, de certo modo, o fim do western clássico e de seu último baluarte. Mas ao
contrário do que a tradução em português de The Shootist dá a entender, Wayne não foi “o
último pistoleiro”. No ímpeto revisionista do Novo Western, Clint Eastwood será a nova face
do faroeste. Já antecipamos de que forma ele e Sam Peckinpah serão os grandes nomes da
revisão do mito do Oeste na imagem da nação. Anteriormente conferimos atenção a
Peckinpah e agora é necessário que avaliemos a importância da filmografia de Eastwood
como ator e diretor para o western, sobretudo a partir de sua obra prima, o terceiro western a
vencer do Oscar de melhor filme: Unforgiven (Os imperdoáveis, 1992), obra central do
faroeste pela “crítica de suas próprias premissas de masculinidade e vingança racial”
(HALBERSTAM, 2011, p. 201).
O enredo do filme parece voluntariamente implodir a estrutura rígida dos enredos
propostos por Wright, pela forma como conjuga elementos dos diferentes plots propostos. O
fato motivador da história acontece quando uma prostituta de uma cidadezinha pequena do
Wyoming tem o rosto mutilado por um cliente após ela rir do tamanho do pênis do homem.
Tendo sido ferida, o dono do saloon exige que lhe sejam ressarcidos os prejuízos – uma vez
que sua “propriedade” fora danificada – algo que o xerife da cidade, Little Bill, faz, exigindo
que o criminoso indenize o homem. Ofendidas com a medida tomada pela autoridade local, as
prostitutas reúnem suas economias para constituir um prêmio para quem se dispusesse a
vingar a vítima da violência – e todas elas, de um modo geral. Nesse cenário aparece William
Munny, interpretado por Clint Eastwood. Munny é um pistoleito aposentado que, como numa
continuidade dos filmes do enredo clássico, casara-se, tivera filhos, convertera-se em colono –
se enraizara, enfim – e já era viúvo. De fato, sem reservas o personagem deixará claro de que
modo ele fora literalmente “curado” pela esposa, numa alusão ao papel domesticador do
casamento. Diante de dificuldades financeiras, une esforços com um antigo companheiro, Ned
Logan, negro casado com uma índia que também se assentara. Quem lhe traz a notícia da
recompensa é The Schofield Kid, um jovem que assim se autodenominara e sonha em se
tornar um pistoleiro tão renomado e conhecido como William Munny. Quando se encontram,
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o pistoleiro aposentado está tratando de seus porcos, chafurdando na lama, uma visão nada
condizente com a apresentação idealizada dos heróis do faroeste.

William Munny: de pistoleiro cruel a criador de porcos. Eastwood joga com o peso de sua imagem

Talvez seja esse o tema central do filme: a representação do Oeste heroico e sua
desconstrução. Isso é reforçado, pois além do jovem idealista, temos a figura de um escritor
de dime novels, as revistas baratas que foram grande fonte para as representações do western.
Ele é introduzido na trama acompanhando English Bob, também ele um pistoleiro em busca
da recompensa e que deseja ser perpetuado em seus feitos em um livro que se chamaria “The
Duke of Dead” – numa clara alusão ao apelido de infância de John Wayne. Todavia, o mesmo
não passa de um farsante, coisa que Little Bill deixa claro ao humilhá-lo e prendê-lo na frente
de toda a população. Armas estavam proibidas e aparentemente a ação do xerife mereceria ser
exaltada. Contudo, é preciso compreendê-la no interior da situação da humilhação feminina:
ele próprio reforçara a reificação das prostitutas ao estabelecer como punição para o
criminoso um ressarcimento financeiro em lugar de punição física. Impedir pistoleiros de
cumprirem o desejo das prostitutas é assim uma forma de desumanizá-las. A lei, com isso,
não se presta à efetivação da justiça plena – e muito menos da vingança almejada pelas
mulheres. Little Bill é ainda mais execrável porque seu afã em desmentir a imagem de
English Bob para o escritor é justificado pelo desejo de ser ele próprio idealizado e perenizado
nas histórias. Com isso, o que Eastwood está propondo é mais que afirmar serem falsas as
bases sobre as quais os westerns se alicerçam desde sua origem; o que se coloca é que os
feitos não só foram menos gloriosos do que se poderia supor, como também frequentemente
foram pepetrados por pessoas sem caráter, desumanizadoras e injustas.
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Outra forte desconstrução é a forma como a violência é estabelecida. Will Munny
e Ned Logan, seu amigo do passado, rejeitaram a violência a partir de seu enraizamento pelo
casamento. Quando os dois e Schofield Kid enfim encontram o homem responsável por
mutilar a face da prostituta e seu companheiro, Ned Logan se mostra ineficiente em alvejá-lo.
Munny consegue, mas não o atinge fatalmente. A situação é incômoda porque antes de morrer
o homem dialoga com seu companheiro sobre o absurdo e a banalidade de sua morte –
diálogo que os pistoleiros escutam. É uma situação única que permite entrever o significado
da violência naturalizado e trivializado através do faroeste. A violência também aparece no
linchamento de Ned Logan; ao perceber que não consegue matar ninguém desiste da
recompensa, mas é preso por Little Bill. O negro que se tornara uma espécie de pacifista é
torturado até à morte e em seguida colocado em um caixão na porta do saloon como exemplo.
É uma violência injusta, suja, repentina, que se manifesta a partir das falhas de caráter e das
fragilidades sem nenhuma espécie de glorificação. O maior exemplo disso está no momento
em que Schofield Kid mata o companheiro do homem morto enquanto este estava em uma
latrina. Todos os códigos de honra do Oeste se desvanecem com tal situação e o impacto que
isso provoca no jovem é devastador. Já antes na narrativa informa-se que Schofield era míope,
indicando que sua experiência em matar homens era nula. Diante do assassinato que comete,
Kid se desespera em um diálogo célebre com Munny, que redimensiona o que é a morte de
um homem. Quando o jovem lamenta: “Não parece real… o fato de que ele nunca mais irá
respirar de novo, pra sempre... está morto. E o outro também. Tudo por causa de um gatilho
puxado” Will Munny responde: “É uma coisa infernal matar um homem. Tira tudo o que ele
tem e tudo o que ele jamais terá”. É um tipo de ensino diferente daquele que Jowhn Wayne
intentava transmitir à nova geração.
Ainda assim, após a desistência do jovem e de sua renúncia a um futuro de
caçador de recompensas, Will Munny adentra a cidade sob chuva torrencial e encontra Little
Bill no saloon organizando um bando para caçá-los. Neste momento, o Velho Oeste parece
ressurgir na personalidade do pistoleiro – no melhor estilo do “homem sem nome” dos filmes
de Leone. Lacônico e frio, Will Munny mata muitos dos homens do local, inclusive o próprio
Little Bill, acertando-o entre os olhos. Antes de morrer o xerife lhe diz: “Vejo você no inferno
William Munny” ao que o pistoleiro apenas responde: “Yeah!”. O herói por um momento
abandona sua redenção e ressurge letal, formidavelmente terrível, mas com o peso de uma
violência dolorosa sobre si.
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O criador de porcos William Munny ressurge como o pistoleiro sanguinário.
Ironicamente, ao fundo lê-se o aviso que proíbe armas de fogo na cidade.

É importante pensar que o filme apresenta homens atormentados perante a morte
e a violência. São predominantemente homens de meia-idade que por vezes até lidam bem
com as fábulas do passado, mas que diante da morte crua e real se abalam e se angustiam. É
um novo posicionamento do masculino, acompanhado de uma não esterotipia ou idealização
das prostitutas que, ao fim e ao cabo, são o motor da trama. O fato é notado por um crítico que
enxerga no filme “um forte traço feminista”

52

. O mesmo se pode dizer em relação ao

relevante papel de Ned Logan, um negro representa papel relevante na trama, sendo
considerdo por Mattos “como um dos melhores personagens negros que o western já teve”
(MATTOS, 2004, p. 99). Deste modo, sem ser panfletário como Dances with Wolves,
Eastwood produz um antiwestern que reposiciona todos os elementos que sustentam o gênero.
O filme foi praticamente uma unanimidade entre os críticos e o público. Muitos
identificaram sua estética noir, claustrofóbica e sombria, além dos temas maduros que
obrigam a uma revisão de toda a carreira de Eastwood. Mattos (2004) salienta também que ao
dedicar o filme a Sergio Leone e Don Siegel, o ator/diretor evoca tanto “o homem sem nome”
da “trilogia dos dólares” quanto o ícone masculino Dirty Harry da série dirigida por Don
Siegel. Contudo, se este último é conhecido pela fórmula “make my day” – isto é, alguém que
anseia por uma iniciativa vilolenta do adversário que justifique uma reação ainda mais
violenta – William Munny de Unforgiven parece não incorrer nessa lógica, apesar do final
quase catártico. “Seu personagem não é Arnold Schwarzenegger, que alegre e
impensadamente exerce o seu poder sobre os outros, mas um homem sob o domínio de uma
vontade destrutiva, uma violência que é dirigida tanto para o interior como para o exterior, a
52
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expressão de um profundo mal-estar consigo mesmo e com o seu lugar na o mundo” 53. Aqui,
o crítico percebe que é uma violência excruciante tanto para quem a sofre quanto para quem a
executa, violência perturbadora que compõe a nova imagem da nação54 em contraste com a
violência justificada que fazia parte da antiga imagem até então veiculada. Convém ressaltar,
como destaca Roger Ebert, que Leone e Siegel morreram em 1989 e 1991, respectivamente,
ou seja, pouco tempo antes da produção do filme. Segundo o crítico, “se o western não estava
morto, ele estava morrendo; as audiências preferiam ficção científica e os efeitos especiais.
Era hora para uma elegia” 55.
A reincidente retomada da persona de Clint Eastwood a partir de seu passado
cinematográfico – o mesmo que fizera Wayne, mas sob um prisma radicalmente diferente –
reforça a necessidade de uma abordagem dialógica do filme. De fato, há muito em sua atuação
do matador frio, sem nome e sem passado que, surgido de sua experiência com Leone no
spaghetti western, reapareceu em High Plains Drifter (O estranho sem nome, 1973) e em Pale
Rider (O cavaleiro solitário, 1985). Quando as obras de Leone foram lançadas nos Estados
Unidos na década de 1960 fizeram imediato sucesso e alçaram Eastwood ao posto de astro do
momento. Segundo Loy, “o ‘homem sem nome’ aparece na tela no momento certo; ele apelou
para um público americano à procura de um tipo diferente de herói e para um público
frustrado pela rápida mudança social que tornava menos possível para os indivíduos
controlarem suas vidas e que banalizava a realização pessoal.” (LOY, 2004, p. 119) O
personagem tornou-se, então, a face do Novo Western, que se rebelava contra as autoridades
tradicionais, em posição diametralmente oposta àquela ocupada por John Wayne. Muito
diferente do tipo caloroso e falante de Wayne, o “homem sem nome” é lacônico, falando mais
com os olhos que com os lábios e agindo rapidamente quando necessário. Diferentemente do
herói clássico que, mesmo fora da sociedade, contava com auxílios diversos, o novo tipo de
herói é solitário e independente, pouco disposto a obedecer a regras que não as suas próprias.
Loy ainda pontua: “Na maioria dos aspectos, o ‘homem sem nome’ de Eastwood é amoral.
Ele mata sem remorso. Certamente, no contexto do gênero faroeste, os homens que ele matou
precisavam morrer, mas os tradicionais heróis cowboys matavam com relutância e com pesar,
não importando quão mal os bandidos fossem. Ao ‘Homem sem nome’ de Eastwood faltavam
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56

Tal relutância e pesar ficam evidentes, como exemplo, na fala final

essas características.”

de Shane a Joey, ao reforçar a perspetiva de que “jamais se é o mesmo depois de matar”.
Ainda que Schofield Kid pareça retomar este ponto em sua crise após assassinar um dos
“criminosos” em Unforgiven, é em uma dimensão mais angustiante, conflituosa e profunda,
que remete à própria natureza humana e que o leva a desistir da vida de pistoleito.
Se o propósito dessa última seção é explicitar como os temas do Novo Western
podem ser interpretados como uma crise da imaginação da nação e da identidade nacional,
esperamos ter conseguido ilustrar esse processo também a partir da substituição de símbolos.
Ao nos determos sobre a trajetória final de John Wayne e a inicial de Clint Eastwood,
buscamos assumir essa substituição como uma metáfora do próprio rearranjo dos elementos
que compõem o mito do Oeste, assumindo Unforgiven como uma obra marco nesse sentido.
“Oitenta e nove anos após o início do gênero com The Great Train Robbery, e um século
depois que Frederick Jackson Turner declarou que a fronteira foi fechada, Unforgiven conclui
o filme de western do modo como existiu por quase todo o século XX. Como a fronteira, o
gênero está agora encerrado.”57 (LOY, 2004, p. 142)
A análise que Loy faz da carreira de Eastwood é ainda mais importante pela forma
como situa seus westerns no diálogo com a chamada New Western History nos Estados
Unidos. Segundo o autor, a New Western History emerge neste mesmo contexto, permitindo
entrever no universo acadêmico o mesmo percurso percebido no gênero cinematográfico do
faroeste. Citando Gene Gressley, Loy endossa que “o novo western, em um espelho da nova
historiografia do Oeste [New Western historiography], desmitologizou o Oeste”58
arrematando que “o Oeste de John Wayne está sendo transformado no Oeste de Clint
Eastwood” (GRESSLEY apud LOY, 2004, p. 132). Lançando mão também dos argumentos
de Patricia Limerick, Loy indica a preocupação da New Western History, sintetizada em
quatro palavras-chave: continuidade (em relação aos temas do século XIX); convergência
(reconhecendo a participação relevante de outros povos na ocupação do Oeste); complexidade
(destacando uma complexidade em termos morais, para além das representações em preto e
branco do Oeste); e conquista (destacando a imposição dos valores eurocêntricos sobre o
Oeste).
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Tais temas se tornam evidentes em The Outlaw Josey Wales (Josey Wales – o fora
da lei, 1976), talvez o segundo melhor western que Clint Eastwood dirigiu. Num caminho
inverso ao percorrido por Munny em Unforgiven – que sai da redenção ao reencontro com seu
passado perturbador – Josey Wales era um fazendeiro sulista que teve sua esposa e filhos
mortos e sua fazenda queimada por soldados que lutavam do lado da União. Em sua busca por
vingança, acaba sendo orbigado a fugir e no percurso ganha a companhia de um velho chefe
cherokee sobrevivente da “trilha das lágrimas” – maravilhosamente interpretado por Chief
Dan George, o mesmo ator indicado ao Oscar por Little Big Man. Em um diálogo irônico, o
indígena ilustra o recorrente desprezo com o qual foram tratados nos acordos sucessivamente
rompidos. O aparente enredo de vingança ganha contornos clássicos quando Wales salva uma
índia em vias de ser estuprada e uma família de colonos de um ataque de ladrões, tornando-se
após isso seu protetor. Quando este heterogêneo grupo chega ao destino final, um rancho
abandonado próximo a uma cidade fantasma, consegue estabelecer a paz com Ten Bears, o
chefe indígena local, mas tem ainda que enfrentar pela última vez os brancos que seguem no
encalço de Wales. Ao final, Wales supera seus adversários e pode desfrutar desse excêntrico
núcleo familiar, mesmo através de uma união.
Também em Pale Rider há diálogos com a New Western History. O filme, tomado
por muitos como uma espécie de remake de Shane, é estruturado sob o mesmo mote: um
homem desconhecido chega a uma localidade ameaçada por alguma corporação que põe em
risco a iniciativa individual. Se em Shane tratavam-se de criadores de gado, em Pale Rider
temos uma mineradora. Exatamente por esse diálogo, Loy ressalta que o filme termina de
forma a reforçar o triunfo do Oeste mitológico, uma vez que os finais são bastante
semelhantes: o desconhecido vence o mal e deixa o grupo em segurança.
No entanto, cada uma das obras toca de alguma forma nos temas da New Western
History. Em Josey Wales, através da convergência, rejeita-se a ideia de que sempre houvera
virgens terras livres para a expansão dos brancos sobre a região, bem como se reforça a
presença anterior dos indígenas e latinos. Já em Pale Rider, o tema central é o da conquista,
por apresentar um vilão que busca a riqueza por meio da dominação e destruição do meioambiente. O contraste entre sua atividade e a dos pequenos mineradores é evidenciado,
mediante a comparação entre os métodos menos agressivos e recompensadores dos pequenos
empreendedores, em relação à mineração hidráulica do grande minerador. Loy explicita como
essa abordagem do filme retoma nosso esforço em ligar a narrativa da conquista do Oeste à
narrativa da conquista europeia da América, uma vez que o termo conquista reverbera o ego
conquiro típico do sujeito moderno (cf. DUSSEL, 1993):
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Porque a mineração hidráulica usa rapidamente a terra, ela cria uma
movimentação quase insaciável de garimpar ainda mais terras. Dysart [o
vilão] deve não só conquistar – devastar é provavelmente uma descrição
mais adequada – a paisagem circundante, ele também deve superar qualquer
outro obstáculo, incluindo os seres humanos que se interpõem no caminho
de suas bombas hidráulicas monstruosas.59 (LOY, 2004, p. 139)

Deste modo, ecoa-se o argumento de McGee (2007) que enxerga em todo o
gênero do western a tensão entre o capitalismo de grande porte e a pequena iniciativa
individual. Mas aqui, aplicada à nossa interpretação, em última análise essa crítica se
direciona ao modo pelo qual, em seu desenvolvimento, a atividade capitalista devastou a
natureza, resultado da objetivação do mundo e da alteridade típicas do sujeito moderno.
A ideia de uma New Western History é melhor compreendida através do trabalho
de Arthur de Ávila, já referenciado no primeiro capítulo. Ali, identificamos como o campo
historiográfico surge a partir do ensaio de Turner e de que modo a “história do Oeste” foi
assumida durante anos como a própria história nacional. No entanto:

em contraposição à sua grande presença nos departamentos de História em
todo o país no entre-guerras, no começo dos anos 60 somente 51% deles
possuíam o curso em seus currículos, a sua maioria em land-grantuniversities do Oeste. Percebe-se, portanto, uma regionalização cada vez
mais acentuada do campo: a história do Oeste passa a interessar somente aos
historiadores daquela região, perdendo seu caráter nacional e tornando-se
uma especialização não muito importante no quadro historiográfico mais
geral (ÁVILA, 2010, p. 56)

Dentre os fatores que justificam essa perda de prestígio encontra-se justamente
uma rejeição cada vez maior do turnerismo em face de temas considerados mais pertinentes à
medida que se avança pela década de 1960. Ora, não poderíamos estabelecer, assim como
fizera Loy, um paralelo entre a crise da representação histórica da narrativa nacional e a crise
da representação cinematográfica dessa mesma narrativa? O mútuo reforço dessas narrativas é
ainda enfatizado quando Ávila indica a preocupação dos historiadores de área com a
divulgação de suas ideias extra-academicamente. Sua popularidade junto ao público leigo
diminuía sua importância academicamente, mas a informação de que a produção
historiográfica era amplamente conhecida pelo ambiente não científico é bastante importante.
59

Texto original: “Because hydraulic mining quickly uses the land, it creates a nearly insatiable drive to mine
even more land. Dysart must not only conquer - devastate is probably a more apt description - the surrounding
landscape, he must also overcome any other obstacle, including human beings who stand in the way of his
monstrous hydraulic pumps”.
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Ávila também aponta que dentre os temas mais atraentes que se tornavam
especializações equivalentes à New Western History encontravam-se a New Indian Histoy, a
Chicano History e, “por fim, as mulheres passaram a questionar os pressupostos pelos quais
as suas histórias haviam sido narradas até então, rejeitando a dominação masculina na
academia e na História e escrevendo textos que destacavam o papel desempenhado pelo sexo
feminino no Oeste e na fronteira” (ÁVILA, 2010, p. 69). Não é preciso muito esforço para
relacionar estas mudanças nos temas da pesquisa histórica estadunidense durante as décadas
de 1960 e 1980 àquelas que também foram percebidas no gênero cinematográfico do western.
Não por acaso, a conclusão do autor resume e ratifica a nossa tese: “A celebração do
progresso e da união nacional era uma quimera distante: os Estados Unidos, a tão decantada
‘city on a hill’, haviam falhado em seus objetivos e era hora de encarar o lado obscuro de sua
história” (ÁVILA, 2010, p. 70).
Assim é que a relação estabelecida por Loy entre os westerns de Clint Eastwood e
os debates acadêmicos nos encoraja a ver mais que uma coincidência entre o advento do Novo
Western (New Western) e da New Western History. A simultaneidade expressa nessa
aproximação nos permite concluir que três temas são importantes neste contexto: a questão
ambiental, a questão étnica e a questão do gênero. Questionamentos que são apresentados a
uma narrativa que é capitalista, etnocêntrica e patriarcal – tal como a própria modernidade.
Deste modo, se essas preocupações estão diretamente ligadas às agitações sociais da década
de 1960, elas influenciam também o debate acadêmico e a produção intelectual. Não por
acaso, é a partir de 1970 que a história ambiental, o multiculturalismo e os estudos de gênero
e sexualidade ganham fôlego nos Estados Unidos.
Ávila dá ênfase a Donald Worster como um dos principais responsáveis por
legitimar a abordagem da New Western History a partir da história ambiental. Em Rivers of
Empire (1985), Worster aprofundaria reflexões que vinha desenvolvendo desde a década de
1970 e que planteiam claramente um reposicionamento da história do Oeste. Já na introdução
desta obra, o autor indica que “chegou a hora de esquecermos as obscuras mitologias e os
velhos ideais perdidos e concentrarmos na realidade” (WORSTER apud ÁVILA, 2010, p.98).
Em lugar dessa leitura historiográfica também ela mitológica, Worster propõe uma
interpretação que destaca a aridez e a extrema insalubridade do ambiente do Oeste, que exigia
uma dominação tecnocrática capitalista da natureza e construía uma sociedade desigual onde
predominava a exploração de uma minoria sobre a maioria. O principal obstáculo a ser
retirado para que se pudesse visualizar corretamente este Oeste histórico seria a própria
fronthier thesis de Turner, fonte de todos os mitos. Nesta nova leitura, a ocupação do Oeste
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não teria sido uma colonização, mas a construção de um império estabelecido a partir da
exploração e da destruição da natureza. “Mais do que isso, o Oeste era, para Worster, um
lugar com uma significância histórica mundial, já que ali estaria o mais acabado exemplo
moderno de dominação total da natureza, com todas as consequências sociais deste
fenômeno” (ÁVILA, 2010, p. 99). De muitas formas, encontramos nossas próprias ideias em
diálogo com as referendadas neste trabalho, fundamentalmente neste instante em que o autor
insere a conquista do Oeste no contexto mais amplo da expansão do projeto moderno
ocidental.
Nesta interpretação, a natureza (a wilderness) ganha relevo, uma vez que é a partir
das condições que ela oferece que as relações sociais e de produção podem ser construídas.
Como apontamos no primeiro capítulo, esse reposicionamento da relação (dialógica) entre
homem e meio-ambiente é o principal ponto de articulação da história ambiental. Ainda que
Ávila explique de que forma a argumentação de Worster se constrói sobre uma excessiva
pretensão revolucionária e desmistificadora, é inegável que seus textos causaram abalos na
forma como o Oeste passou a ser interpretado.
Além de Worster, Ávila confere atenção a William Cronon – que revisa de uma
forma mais simpática a tese de Turner, sem defenestrá-la do modo como pretendia Worster –
e a Patrícia Limerick, citada por Loy na análise do Novo Western e considerada por Ávila
como a maior expressão do ímpeto renovador na leitura do processo de ocupação do Oeste
estadunidense. Segundo Ávila, o principal esforço da autora era o de inverter o aspecto moral
da tese de Turner, convertendo-a em uma narrativa de uma violenta conquista militar que
causava efeitos ainda em fins do século XX. A autora descarta os pioneiros e patriotas para
enfatizar os “perdedores”: “fazendeiros arruinados, operários, nativos (índios e mexicanos),
mulheres, negros” (ÁVILA, 2010, p. 108, grifo meu). Também em Limerick encontramos
uma interpretação histórica que dialoga fertilmente com as novas representações
cinematográficas que procuramos destacar neste capítulo.60
Uma das atitudes responsivas ao discurso historiográfico assumido pela New
Western History foi justamente uma rejeição contumaz, uma vez que a atitude
desmistificadora proposta pelos novos autores colocava em risco a própria ideia de nação. Se
o novo campo historiográfico assumia suas raízes nas atitudes da esquerda, possibilitadas
pelas aberturas das décadas de 1960 e 1970, a década de 1980 e 1990 é marcada por um

60

Cabe destacar que o objetivo do trabalho de Ávila não é o de endossar a perspectiva de análise da New
Western History, mas sim o de demonstrar os tropos narrativos utilizados para o estabelecimento do campo de
pesquisa historiográfico no interior do cenário acadêmico e de suas consequentes disputas de “poder” e de fala.
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ressurgimento de discursos conservadores – reacionários – que criticavam até mesmo
extraacademicamente o ambiente de produção intelectual estadunidense. Segundo esta ala
guiada pelo princípio da direita ressurgente durante o reaganismo, os radicais de esquerda:

teriam afundado o que até então eram disciplinas responsáveis pela
preservação da mais alta cultura do Ocidente em um “esgoto” de
“relativismo
cultural”,
“pós-modernismo”,
“desconstrucionismo”,
“multiculturalismo”, “esquerdismo” e, o pior pecado de todos, “antiamericanismo”. Ao “povo” estadunidense só restariam duas escolhas:
recuperar a academia ou permanecer nas mãos de uma elite intelectual “antipatriota”. (ÁVILA, 2010, p. 207, grifo meu)

Mais uma vez enfatizamos que o revisionismo experimentado pelos Estados
Unidos em finais do século XX – seja na cultura de massa seja na esfera acadêmica – não
pode ser dissociado de uma nova etapa da modernidade, marcada sobretudo por uma crítica a
seus pressupostos. Se na esteira da ascensão da New Western History a história ambiental foi
um dos campos que lhe ofereceram aportes, também os novos estudos sociais – embora
inicialmente antagonizados à Western History, em virtude de sua perspectiva totalizante –
estimulou a desconstrução da narrativa tradicional do Oeste. Como o próprio Worster pondera
a preocupação em se fazer ouvir as vozes preteridas na narrativa histórica tradicional é
anterior ao esforço em reposicionar o meio-ambiente também como uma “voz” em diálogo
com as configurações sociais históricas:

Os estudiosos começaram a desenterrar camadas longamente submersas, as
vidas e os pensamentos das pessoas comuns, e tentaram reconceituar a
história “de baixo para cima”. Precisamos descer, ir mais fundo, diziam eles,
até atingirmos as camadas ocultas da classe, do gênero, da raça e da casta.
Aí encontraremos o que realmente deu forna às camadas superficiais da
política. Agora chega um novo grupo de reformadores, os historiadores
ambientais, que insistem em dizer que temos de ir ainda mais fund, até
encontrarmos a própria lerra, entendida como um agente e uma presença na
história. Aí descobriremos forças ainda mais fundamentais atuando sobre o
tempo. (WORSTER, 1991, p. 198-199, grifo meu)

Deste modo, se o ambientalismo e seus desdobramentos acadêmicos são
importantes para compreender as representações do Novo Western, também o é o debate
multicultural. A identidade do verdadeiro “americano” sempre esteve distante da assimilação
de etnias e culturas muito diversas daqueles que são considerados os pais da nação, os
pilgrims fathers. O debate multiculturalista foi extremamente relevante nos Estados Unidos,
procurando dar conta de uma série de questões sociais, políticas e culturais de minorias
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étnicas até então marginalizadas ou mesmo deliberadamente ignoradas pelos Estados-Nação
imaginados e pretensamente homogeneizados do século XIX. O segundo pós-guerra se
caracteriza como um momento em que o reconhecimento de direitos específicos aos referidos
grupos é ainda mais dificultado, na medida em que se supõe que uma vez respeitados os
direitos humanos, assegurados agora pela Organização das Nações Unidas, os direitos das
minorias étnicas também o seriam. Contudo, os estudos multiculturalistas propõem
justamente a necessidade de reavaliar direitos próprios e específicos que não são plenamente
contemplados na abrangência das expressão “direitos humanos”, como os que se referem aos
usos linguísticos, autonomia regional, representação política, currículo educativo entre outras
questões trazidas ao primeiro plano na medida em que o processo de descolonização vai se
efetivando. Segundo Will Kymlicka, “as Nações Unidas eliminaram toda a referência aos
direitos humanos das minorias étnicas e nacionais em sua Declaração Universal dos Direitos
Humanos”61 (KYMLICKA, 1996, p. 15). Segundo o mesmo autor, as questões dos direitos
das minorias vinham sendo relativamente discutidas antes da Primeira Guerra Mundial e no
período entre guerras. Uma das razões que teriam levado ao considerável retrocesso no debate
corresponderia justamente à crescente influência em todo o planeta da concepção
estadunidense de uma Constituição cega em matéria de etnicidade. Em razão desse
posicionamento, se a generalização deste modelo constitucional por si só é problemática, nem
mesmo nos Estados Unidos uma constituição que desconsidere a diversidade étnica pode ser
levada em conta, posto que o país apresenta traços das duas principais categorias utilizadas
por Kymlicka para analisar a multiplicidade étnica dos estados contemporâneos.
De acordo com o autor, num esforço em superar a ideia de um Estado-Nação
homogêneo e de oferecer um quadro teórico que procure balizar este debate ainda recente, é
necessário que se faça uma diferenciação entre estados multinacionais e estados multiétnicos.
Recorrendo a uma simplificação necessária, a diferença entre as categorias residiria nas
formas de integração dos grupos. O estado multinacional surge a partir da incorporação de
culturas denominadas minorias nacionais pré-existentes no referido território, que jamais
deixam de se caracterizar como nação dissociada, com uma identidade própria, não
apresentando um desejo de integração na cultura majoritária. Tal incorporação pode se dar de
várias formas e, no caso dos indígenas estadunidenses, há que se fazer referência à força,
violência e etnocentrismo que caracterizam a expansão da fronteira nos Estados Unidos. As

61

Texto original: “las Naciones Unidas eliminaron toda referencia a los derechos de las minorías étnicas y
nacionales en su Declaración Universal de los Derechos Humanos”.
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minorias nacionais não buscam integrar-se, mas sim, alcançar autonomia e uma configuração
identitária própria.
Os estados multiétnicos, por sua vez, são configurados a partir de fortes
movimentos migratórios. A ideia inicial é justamente a da assimiliação, considerada essencial
para a estabilidade política. É justamente esse discurso da assimilação que caracteriza a
imagem do melting pot estadunidense. Na explicação de Kymlicka, “este termo alude
fundamentalmente à fusão biológica de diversos grupos étnicos (brancos) através dos
matrimônios mistos, mais que a fusão de suas práticas culturais”62 (KYMLICKA, 1996, p.30).
Melting pot é o cadinho, o caldeirão, o crisol, que virou peça com o subtítulo: “o grande
drama americano”. Da peça do judeu filho de russos Israel Zangwill destacamos a seguinte
passagem: “A America é o crisol de Deus, o grande Melting Pot onde todas as raças da
Europa estão se derretendo e se reconfigurando... alemães e franceses, irlandeses e ingleses,
judeus e russos – vão todos ao crisol! Deus está fazendo o americano”63. O termo foi
popularizado e cultuado por Theodore Roosevelt, o mesmo glorificador de The West
Virginian, que traduziu os Estados Unidos a partir da fusão de representantes de muitas raças.
Contudo faz-se a ressalva de que na acepção do renomado presidente – diferentemente do que
expressou Zangwill –, o crisol no qual se fundiram todos os novos tipos até se converterem
em um só teria se configurado de 1776 até 1789, fixando a nacionalidade de forma definitiva,
já nos homens da época de Washington. Nesta ideia, os demais grupos étnicos não
concorreram para a construção da identidade estadunidense, não são WASP (anglo-saxões,
brancos e protestantes), caucasianos como Wayne e Eastwood. De qualquer forma, a
afirmação não consegue dirimir o fato de que os Estados Unidos são também um estado
poliétnico, na medida em que o imenso número de imigrantes configura diversos grupos
étnicos que não são de fato a cultura majoritária. No entanto, diferentemente das minorias
nacionais, os grupos étnicos buscam o aprendizado da língua e a integração a esta cultura
majoritária, dando origem àquilo que Roosevelt abominava: o hyphenated americanism, o
americanismo hifenizado. No bojo dessa rejeição às identidades assumidamente plurais, num
discurso de reafirmação do nacionalismo, é interessante citar um dos poemas declamados por
John Wayne em seu disco gravado em 1972, anteriormente mencionado:

62

Texto original: “este término alude fundamentalmente a la fusión biológica de diversos grupos étnicos
(blancos) a través de los matrimonios mixtos, más que la fusión de sus prácticas culturales”
63
Texto original: “America is God's Crucible, the great Melting-Pot where all the races of Europe are melting
and re-forming! […] God is making the American”. (cf. ZANGWILL, 1921).
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O hífen, o dicionário Webster define, é um símbolo usado para dividir uma
palavra composta ou uma única palavra. Portanto, parece-me que, quando
um homem chama a si mesmo de “afro-americano”, “mexicano-americano”,
“ítalo-americano”, “irlandês-americano”, “judeu-americano”, o que ele está
dizendo é: “Eu sou um americano dividido”. Bem, todos nós viemos de
outros lugares. Diferentes credos e raças diferentes para formar uma nação...
a tornar-se como um só. No entanto, observe o dano que uma linha tem feito
[...] Um hífen é uma linha pequena; ela pode ser uma ponte ou ser um muro.
A ponte pode poupar muito tempo. O muro você sempre tem que escalar. O
caminho para a liberdade existe de verdade. O uso do hífen é com você. Se
usado como uma ponte, pode aproximar todas as diferenças do homem. Ser
livre em mente e alma deve ser o nosso objetivo mais importante. Se você
usar o hífen como uma parede, fará a sua vida vil... e pequena. Um
americano é uma espécie especial, cujo povo veio a ela em necessidades.
Viieram até ela pois poderiam encontrar um mundo onde teriam a paz de
espírito. Onde os homens são iguais... e algo mais: tornam-se maiores do que
eram antes. Então seja sábio na sua decisão, e aquela pequena linha não vai
causar divisão. Vamos juntar as mãos uns com os outros... pois nesta terra,
cada homem é seu irmão. Unidos venceremos... divididos cairemos. SOMOS
AMERICANOS... e isso diz tudo.64

Ávila também indica que as críticas direcionadas à New Western History
direcionavam-se também ao multiculturalismo e como essa nova abordagem também é
encarada como uma forma de enfraquecer a nação em termos de projetos unirários. Segundo o
autor, Schelisnger Jr.:

um dos historiadores mais famosos do país e ex-assessor de John Kennedy,
imputava aos “estudos particularistas” surgidos nos anos 1970 e 1980
(gênero, etnia, classe, etc.) uma tendência à “desunião”, na medida em que
insistiam que não existia uma história norte-americana comum, mas
experiências profundamente diferentes. A ideia do “melting pot”, a fusão de
diversos grupos em uma só nação (representada no lema “et pluribus, unum”
– “de vários, um”) estava sendo abandonada em prol de uma “balcanização”
da América. (ÁVILA, 2010, p. 217)

64

Texto original: “The Hyphen, Webster's Dictionary defines,/Is a symbol used to divide a/compound word or a
single word./So it seems to me that when a man calls himself/An ‘Afro-American’, a ‘MexicanAmerican’,/‘Italian-American’, An ‘Irish-American’, ‘Jewish-American’,/What he's sayin' is, ‘I'm a divided
American’/Well, we all came from other places,/Different creeds and different races,/To form a nation...to
become as one,/Yet look at the harm a line has done […]/A hyphen is a line that's small;/It can be a bridge or be
a wall./A bridge can save you lots of time;/A wall you always have to climb./The road to liberty lies true./The
Hyphen's use is up to you./ Used as a bridge, it can span/All the differences of Man./Being free in mind and
soul/Should be our most important goal./If you use The Hyphen as a wall,/You'll make your life mean...and
small./An American is a special breed,/Whose people came to her in need./They came to her that they might
find/A world where they'd have peace of mind./Where men are equal...and something more:/Stand taller than
they stood before./So you be wise in your decision,/And that little line won't cause division./Let's join hands with
one another.../For in this land, each man's your brother./United we stand...divided we fall./WE'RE
AMERICANS...and that says it all”. Disponivel em: http://www.freerepublic.com/focus/news/860226/posts.
Acesso em
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Por certo a expressão multiculturalismo é permeada de uma ampla polissemia.
Hall (2003) problematiza a existência de diversos “multiculturalismos”, do conservador ao
liberal, passando pelo comercial e chegando ao crítico. É notório que o debate nos Estados
Unidos tenha sido caricaturado pelo viés liberal, que diluía o potencial contestatório da
afirmação das particularidades através da defesa de uma assimilação plena das mesmas em
uma suposta cidadania “universal” e homogênea que, no limite, apenas reforça o poder
dominador dos grupos tradicionais do poder.
É explícito em nossa abordagem um reconhecimento da importância desses
debates teóricos e culturais que, no limite, são responsáveis por estimular ações sociais que
consideramos válidas e necessárias para o tempo em que vivemos. Se na perspectiva da
História Ambiental podemos endossar o apelo por uma forma de compreensão da sociedade e
de sua historicidade a partir das dinâmicas entre as mesmas e o meio-ambiente, de modo que
se configurem ações mais conscientes de seus impactos sobre a natureza, ao tratarmos sobre o
tema do multiculturalismo não podemos deixar de reforçar a defesa do conceito como forma
de pensar e interpretar ações sociais efetivamente dialógicas – o que a ideia de
interculturalidade tenta plantear – que podem ser impulsionadas a partir da defesa de um
multiculturalismo efetivamente policêntrico.
Uma abordagem dessa natureza permite evidenciar de que forma, por exemplo,
estudiosos tem chamado a atenção para os elementos culturais dos povos nativos na
elaboração das construções democráticas estadunidenses. A própria noção de liberdade
ampliada dos indígenas que os fazia desconhecer o resultado das desigualdades atrozes
características das sociedades em que a propriedade privada da terra é corrente levou Thomas
Jefferson a estar convicto de que em razão dessa ignorância, os nativos mantinham um grau
de felicidade mais alto que o dos europeus. “Foi essa visão de liberdade que levou Jefferson a
substituir ‘propriedade’ por ‘busca da felicidade’ como terceiro termo da tríade dos direitos
naturais defendidos pelos seguidores de John Locke” (SHOHAT; STAM, 2006, p. 130).
Se o debate sobre o multiculturalismo é mais associado àquele estabelecido sobre
o tema da raça e da etnia no contexto da América do Norte, no restante do globo ele
estabelece diálogo com os teóricos que versam sobre a pós-colonialidade, enfatizando as
desterritorializações e os processos de construção e descontrução dos nacionalismos e das
fronteiras nacionais. Shohat e Stam (2006) apresentam algumas ressalvas ao termo, apontando
suas imprecisões e em muitos casos sua incapacidade de fazer perceber a permanência de
práticas e atitudes mentais neocoloniais, uma vez que o uso do prefixo pós pode sugerir a
noção de superação ou encerramento. Há também a imprecisão de termos como hibridismo,
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que ao celebrar várias formas de impureza racial e étnica, anula especificidades a respeito do
processo de construção das mesmas: “imposição colonial, assimilação forçada, cooptação
política, mímica cultural e assim por diante” (SHOHAT; STAM, 2006, p. 81).
Stuart Hall, no entanto, é daqueles que endossa o uso do termo, pelo modo como
nos auxilia a perceber as mudanças nas relações globais, das quais fazem parte aquelas que
temos analisado nos Estados Unidos. Segundo o autor, essa mudança “marca a transição
(necessariamente irregular) da era dos Impérios para o momento da pós-independência ou da
pós-descolonização” (HALL, 2003, p. 117). Por certo os Estados Unidos não se tornaram um
Império nos moldes europeus, mas nos esforçamos em defender que a dinâmica do
imperialismo enquanto telos do projeto moderno ocidental foi seguramente reforçado pelos
estadunidenses. Logo, essa “pós-independência” e “pós-descolonização” devem dialogar com
o processo de conquista (mais que colonização) do Oeste, num contexto de “pós-fechamento”
da fronteira, permitindo que o repertório conceitual pós-coloniais tais como o hibridismo,
dialogue com a realidade multinacional e multiétnica dos Estados Unidos.
Posicionar o pensamento pós-colonial em consonância com a defesa de um
multiculturalismo policêntrico é uma forma de reforçar nossa tese de que na base dessas duas
abordagens – bem como na elaboração da história ambiental – está uma crítica ao
nacionalismo como produto da modernidade. Também alicerçada sobre esta crítica estariam
os estudos sobre gênero e sexualidade.
Se a mulher adulta estadunidense na década de 1950 – que crescera no contexto
da Grande Depressão e vivera as tensões da guerra – convivia com a ambivalente posição de
retornar ao lar após experimentar aberturas no mercado de trabalho durante a II Guerra
Mundial, suas filhas, as jovens da geração baby boom, seriam agentes fundamentais de não
conformação aos papéis e expectativas sociais a elas impostas a partir da década de 1960:

Ao longo dos anos sessenta, o movimento de mulheres cresceu de forma
constante, mas a maioria dos americanos era pouco ciente do que estava
acontecendo. Então, no início de 1970, o feminismo explodiu em todo o
cenário nacional como grupos de ativistas plantados em quase toda parte.
Muitas vezes, as mulheres se uniram em torno de um único tema,
convergindo seus esforços em um telefone para denúncias de estupro, um
abrigo para mulheres agredidas, ou outro projeto altamente focalizado.65
(DAVIS, 1999, p. 15)

65

Texto original: “Throughout the sixties, the women's movement grew steadily, but most Americans were
barely aware of what was happening. Then, in the early 1970s, feminism exploded across the national scene as
groups of activists cropped out almost everywhere. Often, women coalesced around a single issue pouring their
efforts into a rape hotline, a battered women's shelter, or other highly focused project.”
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Neste contexto, tornou-se fundamental a publicação A mística feminina, de Betty
Friedan, escrita em 1963 e que se tornou seminal para o desencadear da “segunda onda” do
feminismo estadunidense. O foco principal da autora – ela própria uma graduada, dona de
casa e mãe de três filhos – foi exatamente o de desconstruir a imagem idílica do subúrbio
estadunidense no American way of life, trazendo a lume às frustrações a angústias pelas quais
passavam as mulheres que, tendo concluido sua graduação, não se viam úteis a partir delas,
aprisionadas em sua rotina forçosamente doméstica: o “problema sem nome”, nos termos de
Friedan. O parágrafo final de sua introdução dimensiona o impacto da obra e sua clara
pretensão em mudar os termos das relações sociais de gênero, sobretudo da mulher, na nação
estadunidense:

No momento, vários especialistas, finalmente obrigados a reconhecer o
problema, redobram de esforços para ajustar a mulher em termos da mística
feminina. Minhas respostas talvez os perturbem e também às próprias
mulheres, pois implicam numa transformação social. Mas não haveria
sentido em escrever este livro se eu não acreditasse que a mulher pode afetar
a sociedade, assim como ser por ela afetada; e que, como o homem, tem a
capacidade de optar e criar seu próprio céu ou inferno. (FRIEDAN, 1971,

p. 14)
De igual modo, o parágrafo que encerra seu primeiro capítulo endossa a dimensão
refundadora, reimaginativa da nação, uma nova imagem na qual a mulher possua um lugar
diferente, em que pudesse desempenhar outro papel que não o da “esposa e mãe” aprisionada
em sua própria casa e vida:

Caso eu esteja certa, o problema sem nome, que fervilha hoje no íntimo de
tantas mulheres, não é uma questão de perda de feminilidade, excesso de
cultura, ou exigências domésticas. É muito mais importante do que parece à
primeira vista. É a solução daqueles novos e velhos problemas que vêm há
anos torturando esposas, maridos e filhos, intrigando médicos e educadores.
Pode muito bem ser a chave de nosso futuro como nação e como cultura.
Não podemos continuar a ignorar essa voz íntima da mulher, que diz:
“Quero algo mais que meu marido, meus filhos e minha casa”. (FRIEDAN,
1971, p. 31)

Assim que publicado, o livro causou grande impacto e rapidamente Friedan
frequentava as páginas das revistas mais populares. Muitos parágrafos não seriam capazes de
plantear o impacto da obra sobre a imagem da nação como a foto tirada da escritora limpando
um busto de Lincoln em sua casa, publicada na revista Life.
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Ironizando justamente a rotina doméstica da “esposa e mãe”, Friedan “limpa”
mais uma injustiça da nação. Se Lincoln é o grande símbolo da abolição e da promoção da
“igualdade” entre brancos e negros – invocado em Cheynne Autumn e Cimarron como
inspiração que poderia auxiliar a igualar também brancos e nativos –, sua imagem serve agora
para igualar homens e mulheres na nova imagem nacional que se principia a construir. O
futuro da nação encontra-se condicionado a essa desmitistificação feminina e é extremamente
importante que a autora recorra ao tropo da voz abafada para explicitar o caminho da
transformação. São discursos em disputa. As derradeiras palavras da obra são: “Mal foi
iniciada a busca da mulher pela própria identidade. Mas está próximo o tempo em que as
vozes da mística feminina não poderão abafar a voz íntima que a impele ao seu pleno
desabrochar” (FRIEDAN, 1971, p. 31).
A obra de Friedan causou impacto também sobre as identidades de gênero e
orientações sexuais. Tendo colaborado para fundar a National Organization for Women
(“Organização Nacional para as Mulheres”, cuja sigla em inglês é sugestivamente NOW), o
livro, em diálogo com outras obras que discutiam a questão também na Europa, colaboraram
para a emergência de movimentos liderados por homossexuais, que já na década de 1970
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passaram da mera demanda por liberdade para vivenciar suas identidades e orientações para
uma reinvindição alicerçada em direitos civis (cf. DAVIS, 1999, p. 261). No campo
historiográfico, é notório que a Nova História Social tenha se preocupado em dar visibilidade
a esses atores sociais que clamavam por mudanças.
Esperamos ter conseguido assinalar através desses exemplos, o modo como as
narrativas da nação – tanto a fílmica quanto a historiográfica – foram profundamente alteradas
nas décadas de 1960 e 1970. Se na primeira parte deste trabalho procuramos oferecer um
percurso mais linear que visasse escavar a imagem do western em busca dos elementos que
nele estão contidos, neste capítulo organizamos as fontes de modo a compor um quadro
temático em que três grandes alterações pudessem ser notadas: as representações da natureza,
as representações étnicas e as representações das relações de gênero. Em profundo diálogo
com seu tempo, o Novo Western, gerado nos turbulentos anos 1960, questiona uma narrativa
e uma imagem da nação capitalista, racista, patriarcal e homofóbica, em prol de uma nova
narrativa que permita que essas vozes minoritárias outrora silenciadas irrompam com novos
discursos a partir de distintas representações. É por isso que, ao fim e ao cabo, se nos
capítulos anteriores defendemos que o mito do Oeste e da fronteira enquanto fundamento da
nação é a manifestação nos Estados Unidos do mito da modernidade, podemos enfim concluir
que a revisão da narrativa do mito do western reexamina não somente a nação estadunidense,
mas a prória modernidade dentro da qual ela se constrói. Todos esses enunciados fílmicos
aqui analisados podem em conjunto afirmar: “We blew it!”. A esse aberto “it” que foi
descartado, implodido em suas próprias bases, nos dedicaremos no próximo capítulo.

CAPÍTULO IV
“COMO ELES AGIRIAM NESTES NOVOS TEMPOS”
polifonia, imagem dialética e transmodernidade

Felt like the weight of the world was on my shoulders
Pressure to break or retreat at every turn
Facing the fear that the truth, I discovered
No telling how, all these will work out
But I’ve come to far to go back now
I am looking for freedom, looking for freedom
And to find it cost me everything I have
Well I am looking for freedom, looking for freedom
And to find it, may take everything I have
Mhm, life hasn’t been very kind to me lately
But I suppose it’s a push from moving on
In time, the sun’s gonna shine on me nicely
Somethin’ tells me good things are coming
And I ain’t gonna not believe

Assiste-se a um filme. A ausência de imagens na tela inicial obriga o espectador a
se concentrar na narração: “Tornei-me xerife deste condado quando tinha 25 anos”, inicia a
fala. A primeira imagem, em penumbra, lentamente descortina o cenário, como o véu que se
abre evidenciando o palco onde o drama será encenado. À medida que a aurora avança, a
paisagem – campos áridos, montanhas solitárias, moinhos de vento – vai paulatinamente
sendo banhada de luz. Não há dúvidas: trata-se de um western. Contudo não se trata do Velho
Oeste. Saber-se-á à frente que a ação se desenvolve na década de 1980. O xerife, um dos
elementos mais importantes no universo mitológico do Oeste, prossegue sua narração em tom
desiludido: “É difícil de acreditar. Meu avô foi um homem da lei. Meu pai também. Eu e ele
fomos xerifes ao mesmo tempo [...]. Acho que ele se orgulhava disso. Eu me orgulhava.
Alguns dos xerifes dos velhos tempos nunca usaram uma arma [...] Eu sempre gostei de ouvir
as histórias dos velhos tempos. Não perdia uma oportunidade. É impossível não se comparar
com os velhos tempos”, prossegue o xerife, saudoso de um tempo passado. É um western
moderno, que compara o novo com o velho, mas o significado desse novo é absolutamente

CAPÍTULO IV – “COMO ELES AGIRIAM NESTES NOVOS TEMPOS”

355

pessimista. A memória que o xerife propõe não é a do Oeste mítico, é um lugar em que
homens da lei não carregavam nem armas, como fora de fato para a maioria deles. Mas o
mundo de hoje é muito diferente; alguma coisa dera errado no caminho. Como esses homens
do passado se comportariam ante os novos tempos? O xerife Ed Tom Bell prossegue:

Impossível não imaginar como eles agiriam nestes novos tempos. Houve um
garoto que enviei para a cadeira elétrica em Huntsville Hill aqui um tempo
atrás. Eu prendi e testemunhei contra ele. Ele matou uma menina de quatorze
anos de idade. Os jornais disseram que foi um crime passional, mas ele me
disse que não havia nenhuma paixão naquilo. Me disse que estava
planejando matar alguém desde quando era capaz de se lembrar. Disse que,
se eles o libertassem, ele faria isso de novo. Disse que sabia que estava indo
para o inferno. “Estarei lá em cerca de 15 minutos”. Eu não sei o que fazer
com isso. Tenho certeza que não. Os crimes que vemos hoje são difíceis de
compreender. Não que eu tenha medo. Eu sempre soube que você precisa
estar disposto a morrer para fazer este trabalho. Mas eu não estou disposto a
arriscar minhas fichas, sair e encontrar algo que eu não entendo.

A cena descrita compõe a abertura do filme ganhador do Oscar de 2008 que
motivou este trabalho, No Country for Old Men (Onde os fracos não têm vez, 2007). O título
da obra original adaptada do romance homônimo de Comarc Mcarthy evidencia de forma
mais contundente o sentimento da narração supracitada. Os velhos já não têm mais lugar: o
passado está sendo negado, abandonado, rejeitado ou ao menos superado por circunstâncias
que não podem mais ser compreendidas a partir dos moldes explicativos tradicionais. Na
trama, o xerife está em vias de se aposentar. A abertura do livro deixa isso mais evidente. Ali
o personagem pontua:

[...] Há uma outra visão do mundo lá fora e outros olhos para enxergarem
essa visão e é aí que estou querendo chegar. Me trouxe a um lugar da minha
vida que eu não teria sonhado. Em agum lugar lá fora há um profeta da
destruição vivo e verdadeiro e eu não quero confrontá-lo [...] Não vou me
arriscar a me levantar e ir lá com ele. Não é por ser mais velho. Queria que
fosse por isso. (MCCARTHY, 2006, p. 7-8)

Ainda que o narrador não coloque sua velhice como razão para o desconforto com
essa outra visão de mundo, é notório o sentimento de alienação, de perda de controle, de
superação e deslocamento em uma realidade que ele já não compreende. É uma meditação
sobre a violência irracional, despropositada, gratuita. Mais que a violência angustiante de
Unforgiven – que ao menos possuía uma motivação “plausível” como a vingança ou a honra –
o xerife se refere a uma violência incompreensível porque não possui significado algum. Ela
só existe em uma “visão de mundo” completamente díspar daquela que o xerife possui, onde
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os limites entre bem e mal não são claros, um mundo sem dicotomias evidentes, no qual
limites e fronteiras não são bem definidos e estanques. Esse é o novo mundo no qual o filme
se passa. Esse é o Oeste contemporâneo e a “visão de mundo” que predomina na nação
estadunidense. Um mundo de binarismos não existe mais, as fronteiras já não podem mais ser
facilmente identificadas.
Se o xerife Ed Tom Bell é um dos personangens típicos do mito do Oeste
presentes na trama, após sermos apresentados a ele através de sua narração over conhecemos
o antagonista “face-a-face”, “o profeta da destruição” Anton Chigurh. Chigurh é uma figura
aterradora. Sua arma preferida é um tubo de ar comprimido utilizado no abate de vacas e bois
em frigoríficos: seres humanos valem tanto quanto gado. Em algumas circunstâncias, após ser
atingido, Chigurh se vê obrigado a retirar de si mesmo os estilhaços e curar suas próprias
feridas. Não há nele nenhuma reação de dor ou sensibilidade. Ele é capaz de decidir se vai
matar ou não uma pessoa tirando “cara-ou-coroa”: o destino de seres humanos se decide em
um jogo.
Neste mundo insólito somos apresentados a Llewelyn Moss, o cowboy. Ele é um
homem comum do Texas da década de 1980 e quando o conhecemos ele tenta caçar antílopes,
mas não é hábil o bastante para isso. Enquanto este cowboy está no encalço dos animais,
depara-se com um cenário anormal. Algumas pickups desligadas, cadáveres com diversas
perfurações espalhados por todos os lugares, alguns quilos de cocaína em um carro e uma
maleta com dois milhões de dólares. Uma transação de drogas fracassara. Moss não hesita em
pegar o dinheiro, mas também não é eficiente o bastante para fazê-lo ocultamente. Enviando
sua esposa para ficar com a mãe, Moss se vê sendo caçado por Chigurh que, por sua vez, é
caçado por Tom Bell.
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Llewelyn Moss contempla a paisagem. Mas o que vê são traficantes mortos

Ao seguir essa perseguição, a narrativa expõe a natureza dos personagens e a
reversão dos esquemas do western clássico. Moss é o cowboy, o homem do Oeste, mas é
presunçoso, incapaz de proteger-se a si mesmo, fraco e vulnerável. Chigurh é o vilão, mas não
pratica uma maldade moral, justificável. Ele mata conforme seu próprio código de honra,
mata porque disse que ia matar, porque quer matar, tal como o jovem mencionado na
abertura. Tom Bell é o xerife, reticente, angustiado, velho. Chegara ao fim de sua carreira,
lutando pela “lei e ordem”, mas no caos moral do mundo em que vive não vê a eficiência das
mesmas. Está sempre um passo atrás porque, como disse na abertura da trama, não está certo
de querer estar frente a frente com o mal. Ele apenas segue seus rastros que são absurdos e
trágicos. Chigurh – cujo nome em inglês ironicamente soa como “açúcar” (sugar) – persegue
Moss até encontrá-lo. No confronto, ambos se ferem, mas o cowboy de modo mais grave. Ele
então se vê obrigado a cruzar a fronteira, indo para o México.
Quando retorna, Chigurh promete matar a esposa do cowboy caso não receba o
dinheiro e Tom Bell nunca consegue proteger inteiramente Llewelyn Moss. Quando a sogra
deste revela involuntariamente seu esconderijo para um grupo de traficantes mexicanos, o
destino do herói desvalido está selado. Mas, num anticlímax, a morte de Moss não é mostrada
pelos diretores – assim como não é narrada no livro. Apenas vemos seu corpo sendo
observado por Tom Bell que chega tarde demais – ele está sempre um passo atrás. O cowboy
não é importante; é um fracasso, um homem que teve a oportunidade de mudar sua vida, mas
não teve competência para fazê-lo e a omissão da cena da sua morte por parte de Joel e Ethan
Coen – tal qual no livro – é uma forma de enfatizar a insignificância do texano – o homem do
Oeste – e a centralidade da perspectiva de Bell na narrativa. O desenlace é vazio de sentido e
de ação nos padrões hollywoodianos e o dinheiro – um perfeito macguffin hitchcockiano –
não importa. A não ser que se considere a violência de nosso tempo justificada principalmente
pela ganância, pelo acúmulo crescente e devastador da sociedade capitalista. Mesmo assim,
não sabemos com quem ele fica, sabemos apenas que, devido a esse dinheiro, uma história de
horror e sangue foi escrita e uma violência incontrolável perpetrada. O filme se encerra com
Chigurh cumprindo sua “promessa” ao falecido Moss: matar sua esposa. Um ato
racionalmente desnecessário: o cadáver não sofreria a dor da perda, a mulher não guardava o
dinheiro, Chigurh não ganharia nada com sua morte. Mas segundo a “visão de mundo” de seu
novo código de honra do Oeste, ele precisa cumprir sua palavra. Após cumprir sua “missão”,
o assassino ainda sofre um violento acidente de carro que o deixa seriamente fraturado. Mas
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nem isso o detém. A brutalidade da inesperada colisão tem a mesma natureza da violência de
Chigurh: ela acontece sem razão, em um mundo sem razão.
Em um momento do filme, Tom Bell vai visitar seu (ainda mais) velho tio que
outrora também fora assistente de xerife. A situação toda faz lembrar Will Kane de High
Noon conversando com o velho xerife local sobre sua obrigação de enfrentar ou não Frank
Miller, mas aqui os discursos se invertem. Em todo tempo Tom Bell parece pensar da mesma
forma que o velho xerife do filme de 1952: uma tiny star é algo muito pequeno e barato –
ainda mais nesses tempos pós-modernos – para que valha à pena encarar a dura e cruel
realidade do mundo que agora se coloca diante dele e o desafia. Já o velho tio – paraplégico
devido a um tiro enquanto trabalhava – empreende um discurso contrário: ele está contrariado
com a ideia de que o sobrinho venha a desistir e estimula a resignação diante da violência.
Ellis, o velho, se esforça por demonstrar que essa “nova visão de mundo” sempre estivera por
aí. Sempre houvera pessoas como Anton Chigurh. “Esse seu sentimento não é nada novo”,
afirma, “esta terra é dura com as pessoas. Não pode impedir o que virá. As coisas não são
como você quer. É muita presunção”. Esta terra, o ambiente do Oeste, a fronteira, é dura,
inóspita, cruel. A sociedade que ela produzira é irracional, incompreensível, dura e cruel
como ela própria. É impossível não retomarmos as abordagens de Patricia Limerick a respeito
de como de fato fora a conquista do Oeste. O melhor a fazer, na perspectiva de Ellis, é
resignar-se, conformar-se com este novo mundo, com essa sociedade que Tom Bell não
reconhece e não compreende. O encerramento do filme é com o xerife narrando um sonho em
que vê o seu pai guiando-o, ambos em seus cavalos, em meio à noite escura e fria da
wilderness. O sonho retoma os velhos tempos dos quais falara no início, os tempos que não
voltam, e nele o xerife se sente seguro, sente que sua referência sempre estaria lá caso
precisasse. O homem, derrotado pelo seu próprio mundo, vê que não há esperança de que o
mesmo seja salvo. Só encontrará possível conforto na eternidade da morte em companhia de
seus fantasmas ou na ilusão dos sonhos/pesadelos de seu passado/futuro.
No country for old men não é apenas um filme premiado com o Oscar. Sete anos
depois de produzido ainda figura como um filme excepcional para a maioria da crítica
especializada. Ela é capaz de ver detalhes como o fato de que os carros onde Moss encontra a
mala com os dois milhões de dólares estavam organizados em círculo, como um “velho vagão
de trem”1. Outro reflete que “tomados em conjunto, estes três hombres não são exatamente o
Bom, o Mau e o Feio” – numa referência a The Good, the Bad and the Ugly (Três matadores

1

Disponível em: http://www.rogerebert.com/reviews/no-country-for-old-men-2007. Acesso 05 jan 2015.
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em conflito, 1966), o último filme da trilogia dos dólares de Sérgio Leone –, “mas cada
homem realmente possui alguma bagagem alegórica”. Se Ed Tom Bell é a representação do
bem e Anton Chigurh é a encarnação do mal, Llewelyn Moss é o homem no meio – como o
bom cowboy que se coloca na fronteira. “Llewyn é o curinga – um velho bom menino que
vive na fronteira entre a boa e a má sorte, entre o bandido e o firme cidadão – e Mr. [Josh]
Brolin, [o cowboy], é o centro humano do filme, o cara para quem você torce e com quem se
identifica mesmo quando as probabilidades contra ele se tornam a cada minuto mais
elevadas”2. Há assim, em diversos outros textos consultados, uma referência indireta ao
western e uma compreensão de que o filme, de algum modo, lida com seu universo
mitológico. Numa miscelânea de gêneros, é possível que um crítico considere o filme como
“um clássico western neo-noir sobre a perda da inocência no Texas de 1980” 3, aludindo à
própria perda da inocência na nação estadunidense.
De fato, o que nos instigou como problema inicial foi sua caracterização como um
“faroeste pós-moderno”, pelo seu niilismo, sua distopia, sua ausência de perspectivas. É
sintomático que o filme se inicie com uma aurora – e que Chigurh seja apresentado como um
ser que sai das sombras – e se encerre com uma frase tão desesperançosa como “Então,
acordei” O sol nasce, mas não para trazer boas perspectivas. Nas palavras de Isabela Boscov
(2008, p. 105), os westerns de Cormac McCarthy são “pós-modernos, já que costumam tratar
da vida da fronteira num tempo em que os seus valores clássicos já foram subvertidos. Nada
de honradez e hombridade; do faroeste, sobraram neles só a poeira e um ou outro cavalo”. É
importante que esta crítica também perceba que o filme, ao contrário do livro, deixa espaço
para uma pequena esperança. Embora Chigurh sobreviva, o foco ampliado em Ed Tom Bell,
aquele homem que – diferente de John Wayne – apenas espera que nem todos os valores se
desintegrem, acaba por reforçar a ideia de que na era em que estamos, não basta celebrar a
desconstrução, se nada puder ser colocado no lugar do que se desconstruiu. A crítica pela
crítica não basta. Que alternativa se propõe?
Com efeito, a obra literária é mais pungente e evoca de modo explícito a denúncia
que faz à sociedade estadunidense. A começar pela construção dos personagens – questão à
qual o filme é bastante fiel. Ed Tom Bell e Llewelyn Moss são veteranos de guerra. O
primeiro da II Guerra Mundial e o segundo da Guerra do Vietnã. Este reflete o
descompromisso de sua geração perante os valores pelos quais aquele lutara na Europa. Uma
extensa digressão de Bell no livro deixa mais evidente esse choque de gerações – e a citação
2
3

Disponivel em: http://www.nytimes.com/2007/11/09/movies/09coun.html?_r=1&. Acesso 05 jan 2015.
Disponível em: http://nypost.com/2007/11/09/neo-grande/. Acesso 05 jan 2015.
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retoma muitos dos pontos que buscamos identificar nos diversos enunciados de John Wayne
analisado no capítulo anterior, ainda que a postura de Bell e sua angústia sejam menos
militantes e ostensivamente conservadoras como as de Wayne:

Também não falo sobre a guerra [...] Não há nenhum dia que eu não me
lembre. Alguns sujeitos que eu conheço e que voltaram foram para a
universidade lá em Austin com os benefícios dados pela lei para ajudar os
veteranos da guerra, eles tinham coisas severas a dizer sobre sua gente.
Alguns deles disseram. Falaram que eles eram um punhado de caipiras
ignorantes e coisas desse tipo. Não gostavam da política deles. Duas
gerações neste país é muito tempo. Estamos falando dos primeiros
colonizadores. Eu dizia a eles que ter seus filhos mortos e escalpelados e
estripados como peixes tem uma tendência a tornar algumas pessoas
irritadiças, mas eles não pareciam saber do que eu estava falando. Acho que
os anos sessenta neste país colocaram a cabeça de alguns desses homens no
lugar [...] Li nos jornais por aqui há um certo tempo que alguns professores
encontraram uma pesquisa que foi enviada nos anos trinta para algumas
escolas no país. Tinha um questionário perguntando quais eram os
problemas em dar aulas nas escolas [...] E os maiores problemas que
conseguiam citar eram coisas como conversar em sala de aula e nos
corredores. Mascar chicletes [...] Então eles pegaram um desses formulários
que estava em branco e imprimiram um punhado deles e mandaram para as
mesmas escolas. Quarenta anos depois. Bem, eis que chegaram as respostas.
Estupro, incêndio criminoso, assassinato. Drogas. Suicídio. Então eu penso
sobre isso. Porque boa parte das vezes em que eu digo qualquer coisa sobre
como o mundo está indo para o inferno as pessoas meio que sorriem e dizem
que estou ficando velho [...] Mas meus sentimentos a esse respeito são que
alguém que não saiba a diferença entre estuprar e assassinar pessoas e
mascar chiclete tem um problema muito maior do que o meu [...] Há um ano
ou dois [...] eu me sentei ao lado de [uma] mulher [que] me disse o seguinte:
Não gosto que o rumo que este país está tomando. Quero que a minha neta
possa fazer um aborto. E eu disse bem minha senhora não acho que precise
se preocupar com o rumo deste país. Pelo que eu vejo não tenho muitas
dúvidas de que ela não só vai poder fazer um aborto como vai poder fazer
com que sacrifiquem a senhora. O que mais ou menos encerrou a conversa.
(MCCARTHY, 2006, p. 164)

A longa citação tem três razões de ser. A primeira é o propósito reiterado ao longo
deste trabalho de permitir que as vozes das fontes analisadas sejam examinadas o mais
próximo possível de suas entonações próprias, não necessariamente interpretadas pela nossa
própria voz. A segunda se refere à menção clara a muitos dos temas que expusemos nos
capítulos anteriores sobre as questões basilares do “americanismo”, sobre a preocupação a
respeito do futuro do país a partir da crise dos valores tradicionais que alimentavam a imagem
tradicional da nação. A última é a possibilidade de perceber como a escrita de McCarthy se
coaduna ao estilo que os irmãos Coen construíram em sua cinematografia, enfatizando a
dimensão dialógica da análise do filme. Para sua compreensão mais aprofundada, fizeram-se
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necessários tanto o conhecimento mais verticalizado da obra de McCarthy quanto do conjunto
da obra de Joel e Ethan Coen, problematizadas sob o prisma da interextualidade proposta por
Stam (2000). Deste modo, por tantos motivos, No Country for Old Men é um filme que
reforça a crise do mito do Oeste e que dialoga com as representações do Novo Western como
analisadas no capítulo anterior.
O filme (e o livro) fala sobre a deterioração, a perda, a desconstrução, mas
novamente a questão se coloca: do quê necessariamente? Eis o ponto: os valores perdidos
dizem respeito não apenas àqueles que embasam uma imagem de nação, mas àqueles que
sustentam uma imagem de humanidade, uma imagem gerada no seio da sociedade ocidental
(Western society). Assumida essa questão – de que a crise do mito do Oeste é, no limite, a
crise do mito da modernidade ocidental eurocêntrica – podemos enfim analisá-la sob uma
perspectiva mais teórico-filosófica.
Este capítulo se propõe a decantar esta crise da modernidade a partir de
abordagens teóricas distintas. Assumidamente não se pretende aprofundar os temas e autores,
utilizando de seu conjunto de ideias aquelas que mais propriamente se ligam ao nosso objeto.
Num primeiro momento, buscaremos na noção de limite do pós-estruturalismo uma
ferramenta conceitual que nos permita defender uma abordagem pós-estrutralista do cinema (e
do western), da nação, da fronteira e da modernidade, com ênfase na abordagem de Jacques
Derrida. Em seguida, encaminharemos duas leituras críticas da modernidade a partir de
nossos referenciais teórico-metodológicos basilares. A partir de Bakhtin, uma crítica ao
discurso moderno e sua pretensa e ilusória monoglossia. A partir de Benjamin, uma crítica ao
processo histórico moderno e sua falsa linearidade temporal amalgamada na noção de
progresso. Por fim, aproximaremos essas três abordagens sobrelevando o que elas possuem
em comum, de forma a consubstanciá-las em um novo discurso, processo e projeto históricos
que se manifeste na forma de uma transmodernidade, que rejeite tanto a razão dominadora
moderna quanto a irracionalidade e a ausência de perspectiva de futuro pós-moderna. Cientes
da dureza da empreitada, podemos ecoar a epígrafe deste capítulo: I’ve come to far to go back
now!

4.1 – Nação e modernidade no limite: desconstrução das margens ao centro

Nossa aproximação com o pós-estruturalismo é demandada pelo próprio objeto.
Na primeira parte deste trabalho nos preocupamos em oferecer uma análise que intentasse
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esclarecer o modo como estruturas foram estabelecidas no western, dando ênfase a uma
leitura puramente estruturalista do gênero, a de Will Wright, compreendendo que as oposições
binárias que ele estabelece para a compreensão do faroeste – dentro/fora da sociedade,
bom/mal, forte/fraco, wilderness/civilização – são importantes para a compreensão do mesmo.
Também vimos que essas análises estruturalistas foram fundamentais num momento de
transição entre o estruturalismo e o pós-estruturalismo – o lap-dissolve do “estruturalismoautoral” – para reafirmar a importância de alguns gêneros fílmicos outrora menosprezados,
como o próprio western. Deste modo, se as novas representações das quais procuramos dar
conta são geradas no contexto de consolidação do pós-estruturalismo, não poderíamos deixar
de ver nesse conjunto de ideias ferramentas conceituais importantes para interpretar as
mudanças que nos foram estimulantes.
No que tange a uma caracterização mais abrangente, Robert Stam afirma que “o
movimento pós-estruturalista compartilha a premissa estruturalista do papel constitutivo e
determinante da linguagem, bem como o pressuposto de que a significação é fundada na
diferença. Rejeita, porém, o ‘sonho de cientificidade’ do estruturalismo, seu desejo de
estabilização do jogo das diferenças no interior de um sistema-mestre abrangente” (STAM,
2011, p. 202). Nessa rejeição, importaria retomar tudo o que fora marginalizado e excluído da
sistematização da estrutura para confrontá-la. Daí sua ênfase na desconstrução e na
contestação que se colocam como refratárias às centralizações e totalizações.
O impacto do pós-estruturalismo sobre a teoria do cinema foi relativamente
tangencial e incidiu sobre o empreendimento estruturalista de Christian Metz. Segundo Stam
(2011), o próprio teórico oscilava entre um sentido de texto mais estruturalista e “neutro” de
um lado e um mais desconstrucionista e programático de outro. Julia Kristeva será a
responsável por empreender uma crítica mais claramente desconstrucionista ao paradigma
saussuriano aplicado ao cinema e Metz acaba por ela sendo influenciado. Assumindo que esta
crítica é tributária à própria ênfase translinguística de Bakhtin na parole – e não na langue – o
próprio teórico reavalia a sistematicidade que propusera anteriormente:

O sistema do texto é o processo que promove o deslocamento dos códigos,
deformando cada um deles pela presença de outros, contaminando alguns
por intermédio de outros, ao mesmo tempo substituindo uns pelos outros e,
finalmente – como um resultado temporariamente “imobilizado” desse
deslocamento geral – dispondo cada código em uma posição em particular
com relação à estrutura mais ampla, em um deslocamento que é então
finalizado com um posicionamento que se encontra, ele próprio, destinado a
ser deslocado por um outro texto. (METZ apud STAM, 2011, p. 205)
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Nada nessa nova visão é fixo, imutável, rijo. Tudo é passível de ser deslocado,
todos os elementos das estruturas, bem como todos os significados a eles atribuídos. Seu
maior impacto sobre a análise fílmica é na consecução de um método de leitura que se assuma
cético, “assinalando as repressões, contradições e aporias dos textos fílmicos (ou textos sobre
o cinema), o pressuposto de que texto algum toma uma posição que ele próprio, a um só
tempo, não concorra para sabotar, a ideia que todos os textos são contraditórios por definição”
(STAM, 2011, p. 206).
Segundo James Williams, a obra mais extensivamente pós-estruturalista é
Gramatologia, escrita por Derrida em 1967. No processo de estabelecimento de sentido,
Derrida reforça a importância da “escritura”, como anterior à própria fala, coisa que Saussure
defendia:
Isso equivale, com todo o rigor, a destruir o conceito de “signo” e toda a sua
lógica. Não é por acaso que esse transbordamento sobrevém no momento
em que a extensão do conceito de linguagem apaga todos os seus limites.
Como veremos: esse transbordamento e esse apagamento têm o mesmo
sentido, são um único e mesmo fenômeno. Tudo acontece como se o
conceito ocidental de linguagem (naquilo que, para além de sua
plurivocidade e para além da oposição estreita e problemática entre fala e
língua, liga-o em geral à produção fonemática ou glossemática, à língua, à
voz, à audição, ao som e ao sopro, à fala) se revelasse hoje como a forma ou
a deformação de uma escritura primeira: mais fundamental do que a que,
antes dessa conversão, passava por mero “suplemento da fala” (DERRIDA,
1973, p. 8-9)

Destaquemos que na base do empreendimento do autor, encontra-se justamente a
crítica à “oposição estreita e problemática entre fala e língua” – entre parole e langue, entre
enunciação e estrutura. Derrida se esforçará então por enfatizar que a écriture não é mero
suplemento da fala, ou então reconsiderar a importância do que é suplemento. Convém
destacar que isso não implica em sobrepujar a escritura à fala, mas a colocá-la em relação
dialógica. Ao ampliar o conceito de escritura, o filósofo indica a tendência de designar por ela
uma série de manifestações:

[...] Não apenas os gestos físicos da inscrição literal, pictográfica ou
ideográfica, mas também a totalidade do que possibilita; e a seguir, além da
face do significante, até mesmo a face significada; e a partir daí, tudo o que
pode dar lugar a uma inscrição em geral, literal ou não, e mesmo que o que
ela distribua no espaço não pertença à ordem da voz: cinematografia,
coreografia, sem dúvida, mas também “escritura” pictural, musical,
escultural etc. (DERRIDA, 1973, p. 10-11, grifo meu)
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Essa revalorização da escritura perante a fala – que não significa submeter a
segunda à primeira – é plasmada na palavra-chave derridiana que mais nos importa neste
trabalho: o de différance (traduzido na obra como “diferência”). O termo é homófono em
francês a différence – a diferença simples – e o fato de que seu significado incorpora e
extrapola aquilo que o som expressa, reforça a importância da escritura sobre a fala. O
neologismo de Derrida aponta para o duplo significado que também em português possui o
verbo “diferir”: se transitivo direto, implica em adiar, procastinar, postergar; se transitivo
indireto ou intransitivo alude ao ato de diferenciar, discordar, fazer-se diferente. A
diferenciação é a lógica básica para o estabelecimento do significado segundo as premissas
estruturalistas. Como vimos, algo só é quando confrontado com aquilo que não-é: na base do
estruturalismo está a oposição binária entre “ser e não ser” – percebida nas oposições binárias
do western. Mas a différance não apenas se refere a esta operação, apontando também para o
adiamento de algo. No caso, o que se adia – e se desloca – constantemente é a própria relação
entre significante e significado, o próprio processo de significação que nunca será plenamente
apreendido, mas apenas percebido em seu rastro. É contraditório, pois, tentar fixar um próprio
sentido unívoco para différance, pois ao aludir justamente para a abertura e a instabilidade,
impede que se consiga estabelecê-lo sobre sólidas bases. Ainda assim, cedendo a uma
exigência tradicional do estabelecimento dos conceitos, o próprio Derrida (1991, p. 39)
pontua: “Numa conceitualidade clássica e respondendo a exigências clássicas, diríamos que
‘diferança’ [différance] designa a causalidade constituinte, produtora e originária, o processo
de cisão e de divisão do qual os diferentes ou as diferenças seriam os produtos ou os efeitos
constituídos”. Assim, a différance não apenas torna diferente elementos de um binarismo,
mas os distanciam, afastando uma relação imediata a partir da própria ideia de que tais
elementos não são efetivamente presentes, mas sim que sua presença só é perceptível a partir
dos rastros. A presença dos mesmos nunca seria plenamente apreendida, mas captada apenas
pelos traços que o mesmo permite entrever.
Considerando o cinema como escritura – que comporta a linguagem – enfatiza-se
o código que estabelece uma relação de differánce com a voz. Há, portanto, na assunção do
termo, uma reafirmação da perspectiva que temos chamado de dialógica entre código e “voz”,
entre estrutura e significado, entre forma e conteúdo, por assim dizer. Mas o que a différance
diretamente acrescenta a essa altura de nosso trabalho é que nos obriga a admitir a
transitoriedade da interpretação que temos proposto e sua incompletude frente ao possível
significado pleno das oposições binárias dentro do western. Elas próprias se turvam,
reforçando a impossibilidade de estabelecer plenamente as fronteiras entre as mesmas: entre
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bom e mal, entre fraco e forte, entre civilizado e “selvagem”, entre estar dentro ou fora da
sociedade. Logo, arriscaríamos afirmar que através da différance a análise estruturalista não é
negada, mas ultrapassada, levando-nos não a defender a inexistência da estrutura no faroeste –
ela existe e é útil para oferecer significados – mas sim a admitir que não há uma verdade
contida na mesma e que estes significados não são plenos. Mais ainda, poderíamos então
afirmar a partir de nossa análise do Novo Western que o que as novas representações
propõem, mais do que um novo significado “verdadeiro” para o mito do Oeste é a exposição
de que não há um significado unívoco, não há um binarismo fechado e estanque, não uma
estrutura inabalável. É por isso que a partir dessa noção podemos defender o Novo Western
como desconstrutor, não a partir de uma perspectiva genérica do termo, mas no sentido mais
puramente pós-estruturalista possível.
Se retomarmos o argumento precípuo do nosso trabalho, podemos perceber que as
mudanças que percebemos nas representações do Novo Western giram em torno de três
oposições

estruturais

binárias:

wilderness/civilização,

WASP/alteridades,

masculino/feminino. Se pensarmos nos termos da différance, poderemos perceber que cada
análise fílmica empreendida a seu modo “transborda” para além dos significados estanques e
“apaga” as fronteiras entre os mesmos, sem que, contudo, possamos dizer que se trate de uma
inversão. O pensamento pós-estruturalista desconstrói um centro não para erigir outro, mas
para evitar que qualquer centro se estabeleça, ao postergar (adiar, diferir) a presença.
Se a escrita de Derrida é tortuosa, Williams esclarece:

Derrida insiste no valor ético da postergação da presença e do modo como
ela permite uma “presença” muito diferente: a presença do outro [...] Este é
um importante aspecto do pós-estruturalismo. Ele se afasta do método
estruturalista e de seus pressupostos metafísicos, pois eles pressupõem que o
outro possa ser definido e porque o outro é definido sob as bases de uma
moralidade particular. (WILLIAMS, 2012, p. 65)

Ao assumirmos essa postergação da presença que a différance permite, assume-se
a contingência dos valores universais, que são ilegítimos. Logo, se assumirmos o western
como narrativa moderna, veremos que sua tendência homogeneizadora e universalizável é que
está sendo questionada com o Novo Western. Ao efetuar o processo da différance – a
principal chave de pensamento para compreender os termos pós-estruturalistas é enxergá-los
como processos e não como conceitos, ou seja, perguntar-se “o que eles estão fazendo?” e não
“o que eles são” – o Novo Western questiona os valores universais do progresso capitalista
que domina a natureza, do racismo branco que domina a alteridade e do patriarcalismo que
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domina o feminino e o homossexual. “O estruturalista pretende fazer postulados gerais; mas
eles são, na verdade, particulares. Por isso se exerce com ele violência sobre outros
particulares excluídos e contra a própria possibilidade de casos que afrontem os pressupostos
metafísicos originais” (WILLIAMS, 2012, p. 66). O que o Novo Western permite é que as
particularidades aflorem no interior da différance.
Como pontuamos no início dessa seção, nossa aproximação com o pósestruturalismo não se justifica por um preciosismo teórico, mas sim por uma exigência
interpretativa do objeto. Não temos condição aqui de desenvolver toda a riqueza que essa
aproximação poderia proporcionar, mas ainda seguindo a linha de pensamento da
desconstrução abstraída de Derrida, podemos vislumbrar sua aplicação não apenas à narrativa
fílmica, mas também à narrativa histórica da nação e da modernidade que nossas fontes
ensejam, como tentamos indicar até aqui. “Em termos políticos, a desconstrução é
considerada progressista, por sua sabotagem sistemática de certas hierarquias binárias –
masculino/feminino, Ocidente/Oriente, negro/branco – historicamente promotoras da
opressão” (STAM, 2011, p. 207).
De fato, mais que uma corrente de pensamento, o pós-estruturalismo esteve
profundamente ligado às agitações e transformações sociais experimentadas pela sociedade
ocidental a partir da década de 1960, o que se torna mais um motivo para que essa
aproximação seja aqui realizada. De forma mais evidente, Williams afirma que o pósestruturalismo é político, “ele muda nosso mundo e nossas visões de mundo num amplo leque
de situações, por exemplo, em termos de nossas relações com nossos corpos, em termos de
sexualidade, gênero, relações com os outros, e em termos de nossas relações para com o
ambiente e o inconsciente” (WILLIAMS, 2012, p. 37) – relações estas, presentes nas novas
representações que estudamos. Justamente por propor uma visão de poder ampliada, para
além das organizações e instituições de disputas políticas, o pós-estruturalismo fortalece
linhas de ação que dialogam com as representações aqui expostas, seguindo uma perspectiva
pós-marxista herdeira de 1968 e sua espontaneidade, fluidez e abertura da resistência. Em
muitos aspectos, é uma forma de pensar que permite dar conta das manifestações mais
recentes, que escancaram a desilusão e a decepção com as formas tradicionais de fazer
política e lutar por transformações. Esta é uma questão eminentemente pós-estruturalista
porque propõe que a ação social não precisa de um “centro” do qual possa emanar direções de
transformações, pois tão logo esse centro fosse estabelecido, as margens tratariam de
suplantá-lo. É a dimensão política da representação – a “politização da estética”. Tal noção,
por sua vez, ressalta a perspectiva de que as nossas representações fílmicas são fruto de, bem

CAPÍTULO IV – “COMO ELES AGIRIAM NESTES NOVOS TEMPOS”

367

como estimulam aquilo que é marginal, que é particular, que não se homogeneiza – que está
no limite.
A noção de limite de Derrida aparece a partir do próprio texto. Acerca dele o
filósofo afirma: o texto “não está cercado, mas atravessado pelo seu limite, marcado no seu
interior pelo sulco múltiplo da sua margem” (DERRIDA, 1991, p. 58, grifo meu). O limite
assim não é mais a margem, aquilo que está escamoteado. Ele atravessa o “centro” do texto,
seu cerne e interior, sulcando, causando ranhuras e fissuras na fixidez dos significados. Em
outro lugar, podemos ler que “a linguagem mesma acha-se ameaçada em sua vida,
desamparada, sem amarras por não ter mais limites, devolvida à sua própria finidade no
momento exato em que o significado infinito que parecia excedê-la deixa de tranquilizá-la a
respeito de si mesma, de contê-la, de cercá-la” (DERRIDA, 1973, p. 7, grifo meu). Não há
mais cercas e contenções confortáveis: o pensamento pós-estruturalista coloca as margens no
centro, questionando a capacidade de qualquer ordem estabelecida ser definida independente
de seus limites.
Ora, a imaginação da nação estadunidense, como uma imagem construída no
ambiente da modernidade, é masculina, dominadora da natureza e do Outro. O homem branco
capitalista joga todas as outras dimensões para as margens, para os limites. O que estamos
dizendo é que a différance aplicada à relação entre limite e cerne, entre margem e centro,
questiona as fronteiras aí colocadas, as cercas e as contenções. Como disse Isabela Boscov a
respeito do negro em Django Unchained: “não existe lugar mais subversivo, enfim, do que
gente que já não quer saber de se pôr no seu lugar”. E não apenas o negro, mas também o
indígena, o latino, o imigrante, a mulher, o homossexual e até a natureza não querem mais
estar contidos passivamente em seus lugares pré-determinados pelo estável centro. A
desconstrução operada desestabiliza as certezas, rompe com as verdades metafísicas. Não
surpreende a angústia de John Wayne no fim de sua vida ou o desalento do xerife Ed Tom
Bell em No country for old men. Para o desespero dos “velhos” e de suas velhas certezas,
Williams planteia categoricamente: “A verdade de uma população está onde ela está
mudando. A verdade de uma nação está em suas bordas. A verdade da mente está em seus
casos limítrofes” (WILLIAMS, 2012, p. 15, grifo meu). E ante o questionamento de que o
limite só pode existir a partir do momento em que se define o interior que limita, o autor nega,
indicando que o limite não pode ser apreendido a partir do que não é, mas sim como algo
positivo em si mesmo. Isso é sintomático porque rejeita uma compreensão benevolente e
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politicamente correta de assunção do marginalizado, do escamoteado, do limítrofe. O poder
do limite está na ruptura com a ordem estabelecida:

Não é que ele seja apenas um trabalho contra um âmago estabelecido. O que
ocorre é, antes, uma afirmação do poder do limite como uma fonte de
produção interminável de transformações e diferenças novas e valiosas. O
pós-estruturalismo não é contra isso e a favor daquilo – de uma vez por
todas. Ele é pela afirmação de um poder produtivo inexaurível dos limites.
Ele é subversão – que resulta positiva – das oposições estabelecidas.
(WILLIAMS, 2012, p. 17, grifo do autor)

O que estamos propondo é uma abordagem teórica que permita analisar o Novo
Western como uma mutação no interior do gênero fílmico do western que atravessa o centro
da narrativa e da estrutura tradicional com os limites, os elementos marginais. As oposições
estabelecidas são subvertidas nessa narrativa cinematográfica e se ela dialoga com a narrativa
oficial da nação, as novas representações historiográficas também empreendem o mesmo
esforço desconstrutor – como vimos, através da New Western History, da História Ambiental
e dos Novos Estudos Sociais.
A questão é justamente pensar que o que está sendo colocado de lado não é a
possibilidade de imaginar a nação, mas o modo tradicional pelo qual ela é imaginada. Se o
Novo Western contém em um potencial pós-estruturalista, significa afirmar que ele não está
lutando contra a nação em si, mas sim contra a imagem tradicionalmente elaborada da mesma.
Também não podemos afirmar que haja uma imagem fixa da nação, uma nova imagem
“verdadeira” que suplante a tradicional. Tão logo isso seja vislumbrado, coloca-se como o
novo “cerne” a ser atravessado. Isso não implica em um relativismo absoluto, mas sim em
uma convicção de que toda significação é transitória e contingente, o que lhe exige a
capacidade de se colocar como aberta e flexível, submeter-se à différance, a uma nova
diferenciação e a um adiamento perene de seu significado estável.
Talvez uma das análises mais pertinentes a respeito dessa relação entre pósestruturalismo e nação seja proposta por Homi Bhabha (2013) em DissemiNação: o tempo, a
narrativa e as margens da nação moderna. A partir de uma matriz reconhecidamente
derridiana, Bhaba se propõe a tecer uma escrita em oposição à certeza histórica estável do
nacionalismo, procurando:

Escrever a nação ocidental como uma forma obscura e ubíqua de viver a
localidade da cultura. Essa localidade está mais em torno da temporalidade
do que sobre a historicidade: uma forma de vida que é mais complexa que
“comunidade”, mais simbólica que “sociedade”, mais conotativa que “país”,
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menos patriótica que patrie, mais retórica que a razão de Estado, mais
mitológica que a ideologia, menos homogênea que a hegemonia, menos
centrada que o cidadão, mais coletiva que “o sujeito”, mais psíquica do que a
civilidade, mais híbrida na articulação de diferenças e identificações
culturais do que pode ser representado em qualquer estruturação hierárquica
ou binária do antagonismo social (BHABHA, 2013, p. 228)

Deste modo, o autor está propondo uma análise da nationess (a condição nacional
de Anderson que é mais que nacionalidade) como uma forma de afiliação social e textual,
uma força cultural que se configura em poderosa fonte de símbolos e afetos, para além do
usual historicismo que predomina nas discussões sobre nação. Como temos procurado
plantear desde o início de nossa tese, a nação é, em suma, uma estratégia narrativa: a nação é
escrita. Escrita essa que se transforma na “liminaridade da modernidade cultural” (BHABA,
2013, p. 229).
É então que o autor pontua que essa abordagem metafórica da nação é capaz de
romper com o tempo homogêneo que, como vimos, Anderson (2013) atribuíra como
característico da narrativa nacional. Segundo Bhabha, há no interior dela movimentos
culturais que dispersam o tempo homogêneo da nação, intersecções ambivalentes e
quiasmáticas que cruzam – atravessam – a experiência moderna da nação ocidental e rompem
com a tranquila percepção temporal progressista que satisfaz a ambivalente relação com o
tempo, que acumula numa mesma imagem, passado e presente, o novo e o velho. Essa
ambivalência se manifesta na própria noção de povo – que é mais uma estratégia retórica do
que um corpo político patriótico – que deve ser ao mesmo tempo objeto de uma pedagogia
nacionalista que olha para o passado em busca de sua ordem histórica e uma coletivididade
contemporânea, que redime e reitera a vida nacional no presente. Por estar nesse tempo-duplo,
a ideia de povo causa uma cisão no tempo homogêneo continuísta ao exigir uma postura tanto
pedagógica – que une os fragmentos e retalhos em um artificial continuum histórico – quanto
performática – que procura cada vez mais ampliar no presente o círculo que integra os sujeitos
nacionais.
Questionando-se então sobre quais seriam os efeitos culturais e políticos da
liminaridade da nação, Bhabha enxerga então nesse performático contemporâneo – que se
opõe ao pedagógico da eternidade que se produz por autogeração – a capacidade de introduzir

a temporalidade do entre-lugar. A fronteira que assinala a individualidade da
nação interrompe o tempo autogerador da produção nacional e desestabiliza
o significado do povo como homogêneo. O problema não é simplesmente a
“individualidade” da nação em oposição à alteridade de outras nações.
Estamos diante da nação dividida no interior dela própria, articulando a
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heterogeneidade de sua população. A nação barrada Ela/Própria [It/Self],
alienada de sua eterna autogeração, torna-se um espaço liminar de
significação, que é marcado internamente pelos discursos de minorias, pelas
histórias heterogêneas de povos em disputa, por autoridades antagônicas e
por locais tensos de diferença cultural (BHABHA, 2013, p. 240, grifo do
autor)

Basta frisar a sentença “a nação dividida no interior dela própria” para que se
perceba de que modo o poder do limite tem atuado sobre a imagem da nação na
contemporaneidade, o que, no nosso caso específico, auxilia a entender as fissuras no interior
da imagem da nação estadunidense. A homogeneidade questionada pelo performático; a
heterogeneidade que rompe com o tempo vazio, continuísta e progressista do pedagógico.
O que o autor postula então de forma candente é que essa constatada
heterogeneidade possui efeitos terríveis sobre as neuroses narcísicas do discurso nacionalista.
Quando se tem uma fronteira clara entre o dentro e o fora, o interno e o externo é fácil
estabelecer as relações de amor e ódio, de exaltação e de destruição. Mas quando as fronteiras
já não são claras e, mais gravemente, quando elas são internas, quando o dentro é o fora –
para usar Derrida – quando se perde a dimensão horizontal e homogeneizadora da nação e se
dá lugar à heterogeneidade dos limites internos que a atravessam, muitas manifestações
reacionárias podem ser percebidas. O grande ponto a ser defendido é o de que em uma visão
de povo dividido, como a de Bhabha e como a nossa, torna-se insustentável “quaisquer
reivindicações hegemônicas ou nacionalistas de domínio cultural, pois a posição do controle
narrativo não é nem monócula nem monológica” (BHABHA, 2013, p. 243, grifo meu) –
numa antecipação de Bakhtin. Assim sendo, não existe um western verdadeiro, existe o
western que é feito hoje, a partir dos pontos de vista e das vozes que querem ser ouvidas hoje.
São a contingência, a provisoriedade e a instabilidade pós-estruturalistas, a différance que
impede a sedimentação do significado e abre espaço para a pluralidade de narrativas que, no
futuro, poderão encaminhar novas representações e novas imagens da nação:

Uma vez que a liminaridade do espaço-nação é estabelecida e que sua
“diferença” é transformada de fronteira “exterior” para sua finitude
“interior”, a ameaça de diferença cultural não é mais um problema do
“outro” povo. Torna-se uma questão da alteridade do povo-como-um. O
sujeito nacional se divide na perspectiva etnográfica da contemporaneidade
da cultura e oferece tanto uma posição teórica quanto uma autoridade
narrativa para vozes marginais ou discursos de minorias. (BHABHA, 2013,
p. 244)
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É sintomático que o autor então, recorra a análises de Fanon e Kristeva, um póscolonial e uma feminista, para refletir sobre as formas agonísticas como se dão as
identificações culturais nessa ambivalência temporal, em que o sujeito se vê forçado a
articular o pedagógico e o performático que caracteriza a racionalidade política moderna.
Essas “minorias”, assim, impedem que a nação se manifeste como uma “solidez sociológica”,
como quer Benedict Anderson (2008). Se para a construção do “tempo vazio e homogêneo” e
da solidariedade da comunidade imaginada, a noção de simultaneidade – o “enquanto isso” –
do romance e do jornal fora fundamental – e como propusemos, também do cinema –, Bhabha
questiona esse processo de significação cultural, propondo a abordagem que instabiliza a
solidez do significado da nação. “A partir do lugar do ‘enquanto isso’, onde a homogeneidade
cultural e o anonimato democrático articulam a comunidade nacional, emerge uma voz do
povo mais instantânea e subalterna, discursos de minoria que falam em um espaço
intermediário” (BHABHA, 2013, p. 256). Essa afirmação ecoa sobre nosso trabalho.
Se estabelecemos o cinema – juntamente com Shohat e Stam (2006) – também
como um mecanismo central de consubstanciação desse “enquanto isso”, devemos considerar
a possibilidade de que uma voz subalterna ligada às minorias sempre esteve presente no
faroeste, não atuando somente no contexto do Novo Western. Assim, ao longo de toda a
análise do gênero é possível perceber que essas vozes intermediárias já estavam lá, deixando
seus rastros, ou mesmo seus silêncios. Indígenas representados positivamente, mulheres ativas
e centrais, a wilderness expondo os males da dominação etc. Estes elementos limítrofes à
narrativa centralizadora e homogeneizadora tem apenas reivindicado mais espaço, oferecendo
novas alternativas aos significados fixos das certezas dominadoras. Bhabha, o indianobritânico, dá atenção às minorias nos contextos pós-coloniais, os sujeitos híbridos como ele,
migrantes descentrados. A partir deles o autor poderá concluir que “vivendo na fronteira da
história e da língua, nos limites da raça e do gênero, estamos em posição de traduzir as
diferenças entre eles, numa espécie de solidariedade” (BHABHA, 2013, p. 272).
Stuart Hall também enfatiza a importância desses sujeitos fragmentários e
diaspóricos, que se colocam no entre-lugar de Bhabha, na zona de contato (cf. PRATT, 1999)
entre duas culturas e da possibilidade de que funcionem como elementos tradutores. Se
aplicarmos essa perspectiva ao processo de conquista do Oeste, devemos assumi-la como
dialógica, em que colonizado e colonizador reciprocamente se produzem. É também uma
abordagem que fragiliza a rigidez da fronteira. Obedece assim, à “lógica disjuntiva que a
colonização e a modernidade ocidental introduziram no mundo e sua entrada na história que
constituíram o mundo, após 1492, como um empreendimento profundamente desigual, mas
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‘global’” (HALL, 2003, p. 34-35). Partindo do mesmo argumento aqui defendido, que coloca
a “descoberta” e a conquista da América como fundamentais para o estabelecimento da
modernidade ocidental, o autor da mesma forma observa a crise da nação: “Os
desenvolvimentos globais acima e abaixo do nível do Estado-nação minaram o alcance e o
escopo de manobra da nação e, com isso, a escala e a abrangência – os pressupostos panópticos – de seu ‘imaginário’” (HALL, 2003, p. 39). Nesse contexto, a diáspora aparece como
subversão da nação, uma vez que o diaspórico opera nessa disjunção temporal da différance.
E precisamente por estar no lugar deste deslizamento de significados, em vez de no lugar da
fixidez, o diaspórico pode funcionar como um elemento de tradução entre os dois mundos. É
assim uma perspectiva positiva, como a de Bhabha e como a que desejamos aqui referendar.
Numa passagem, a relação entre o limite e o cerne – as margens e o centro –
proposta pelo pós-estruturalismo mostra-se capaz não apenas de pensar a desconstrução da
nação, mas também a desconstrução do mito da modernidade eurocêntrica:

[O localismo] emerge em muitos locais, entre os quais o mais significante é
a migração planejada ou não, forçosa ou denominada “livre”, que trouxe as
margens para o centro da metrópole ocidental. Somente nesse contexto se
pode compreender por que aquilo que ameaça se tornar o momento de
fechamento global do Ocidente – a apoteose de sua missão universalizante
global – constitui ao mesmo tempo o momento de descentramento incerto,
lento e prolongado do Ocidente. (HALL, 2003, p. 68)

O triunfo do Ocidente coincide com sua desconstrução. Em nosso caso, o ápice do
poderio estadunidense enquanto império possibilitará sua desconstrução. Se até aqui o que se
fez foi operar no esquema intelectual do pós-estruturalismo para pensar a descontrução – do
western, da nação e da modernidade – e se o fizemos partindo da noção de limite, precisamos
articulá-lo por fim à ideia central desse trabalho para a representação da fronteira.
A imagem da fronteira estabelecida por Frederick Jackson Turner em The
Significance of the Frontier in American é a da tradicional linha de separação que avança,
estabelecendo rígida separação entre o que está antes (ou dentro) e o que está depois (ou fora).
Como vimos, essa acepção rígida do processo de estabelecimento da fronteira culminou com
a consecução de uma imagem igualmente fixa na elaboração da estrutura do western, segundo
uma percepção mais estruturalista. A perspectiva da différance e sua ênfase processual abre
inicialmente um espaço nessa fronteira, fazendo do preto-e-branco uma região mais
acinzentada. A noção de entre-lugar ou de zona de contato colabora para perceber a fronteira
não mais como uma linha rija entre, mas como um espaço intersticial, no qual deslizamentos e
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traduções podem ser efetuados. Não há mais binarismos seguros. Segundo o pensamento
metafísico tradicional “o mundo é pensado em termos de entes e essências fixas, definidas em
termos de diferenças identificáveis. Essas diferenças são postas num sistema de valor que se
assemelha a distinções teológicas em suas, a princípio invioláveis, pressuposições e suas
categorias de bem e mal [...] Esses valores e diferenças assim guiam relações com o futuro”
(WILLIAMS, 2012, p. 51). Mas depois de pensadores como Derrida, a naturalidade e a
suposta ingenuidade dessas metas passaram a ser questionadas.
É precisamente essa acepção mais fluida da situação de fronteira que entendemos
estar representada no Novo Western. Os binarismos maniqueístas se esvaem. O bandido pode
ser o mocinho, o índio pode ser mais humano que o branco bestializado, o civilizado pode ser
mais bárbaro e destruidor que o selvagem, o sexo frágil por ser bravamente indômito, o
macho cowboy pode se apaixonar por outro, o negro pode açoitar o branco, a natureza pode
devolver o troco da sua exploração, o velho pode ser o novo e o novo se travestir de velho.
Porém, não podemos cair na armadilha de pensar que haja uma progressão da “real” fronteira
que foi acompanhada por representações mais “verossímeis”. Não se trata de dizer que a
fronteira mudou, evoluindo de uma linha rígida para um espaço intersticial: é imperativo
afirmar que ela sempre foi assim. As oposições esquemáticas foram apenas construções
didáticas para a compreensão de processos complexos de interpenetração de tempos históricos
e experiências de violência e degradação do outro e da natureza. O que as novas
representações aqui elucidadas efetuam é um processo de assumir essa experiência fronteiriça
segundo o apagamento das linhas outrora imaginadas a partir do transbordamento dos
significados e dos elementos que se posicionam de cada um dos lados da mesma.
Apagamento esse que, por sua vez, conduz a novas formulações teóricas que
buscam ensejar novos posicionamentos políticos. “Os ‘efeitos de fronteira’ não são
‘gratuitos’, mas construídos; consequentemente, as posições políticas não são fixas, não se
repetem de uma situação histórica a outra, nem de um teatro de antagonismos a outro, sempre
‘em seu lugar’, em uma infinita interação” (HALL, 2003, p. 114). Logo, conceitos, ou melhor,
processos como différance, hibridismo, desconstrução, diaspórico ou descentrados possuem
uma dimensão política contestatória baseada, sobretudo, na celebração da instabilidade das
posições fixas, das ideologias centralizadoras e totalitárias, abrindo-se para um novo, e no
limite, uma nova forma de atuar politicamente.
Luís Sérgio Duarte (2004) parte do pós-estruturalismo de Deleuze para pensar
uma teoria da fronteira. Em um curto espaço, entendemos a fronteira a partir de alguns
axiomas interessantes. Segundo o autor, fronteiras são: construções; sítios de exacerbação e
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do excesso; lugares de devir; exterioridades; lugares de deslizamento; zonas cinzentas; e o
lugar onde se produz a arte da contraconquista. São construções porque são processos que
necessitam ser social, histórica e simbolicamente produzidos, sempre abertos e inacabados,
com ênfase maior na relação que no ser. É a perspectiva pós-estruturalista que privilegia o
processo em lugar das posições fixas. Se são lugares de excesso, são lugares de
transbordamentos que ocasionam a incompletude do sentido e a percepção da contingência. O
devir fronteiriço é o vir a ser involutivo, não no sentido de retrocesso, mas sim da dobra
produtora de híbridos a partir das comunicações transversais. Por serem lugares de
deslizamento, nela se configuram “alianças, bifurcações e substituições que preparam o
reconhecimento e a necessidade de limites” (DUARTE, 2004, p. 19). E mais
fundamentalmente, a fronteira não é uma “via de mão-única”, onde apenas a conquista se
estabelece. Nela, a contraconquista se mostra possível, mediante a resistência dialógica que
viabiliza a concepção de projetos alternativos.
John Dunbar, em Dances with Wolves, desejou ver a fronteira antes que ela
acabasse. Ali, ele ultrapassa sua posição fixa. Lentamente assimila os valores, a aparência, a
linguagem, a identidade do elemento que está além do limite. Ainda que a narrativa do filme
estabeleça posições fixas para o homem branco, é uma situação de transbordamento, de mútua
influência e perturbação. Na fronteira, Mattie Ross pode penetrar em um mundo masculino e
fazer valer sua vontade em True Grit. A virilidade da fronteira, sua rudeza e seu potencial
embrutecedor são atenuados pela presença feminina de Mattie, ou pela figura do filho do
veterano de guerra em The Ox-Bow Incident, que se recusa a ser o “macho” que o pai espera,
ou pelos “cowboys gays” de Brokeback Mountain. Na fronteira os tempos históricos se
entrecruzam, atravessando os cernes supostamente estabelecidos, reforçando o poder do
limite.
Trata-se, pois, de refletir acerca do significado da fronteira hoje. Em quantas
ocasiões em que temporalidades diferentes se defrontam, tantas situações de fronteira
encontramos. Logo, neste mundo transmoderno em que os deslocamentos e a compressão do
espaço e do tempo se intensificam, as fronteiras já não são locais facilmente reconhecíveis.
Elas estão em todos os lugares, diante de cada um de nós e de nossas certezas. Fronteira é
hoje um espaço sem limites, ou um espaço em que os limites são internos. A figura dos
motoqueiros de Easy Rider é o exemplo mais explícito dessa ideia. Eles partiram rumo ao
Oeste em busca da America, procurando o país das fronteiras claras, como na época de
Dunbar, mas não a encontraram em lugar algum, porque no fim das contas ela está em todos
os lugares. O próprio fato de serem assassinados por dois “caipiras caçadores de pato” indica
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as ranhuras e sulcos que agem no interior dos centros – não sendo estes reacionários, essas
ranhuras, mas sim os cabeludos da motocicleta. Os “cavaleiros gentis” são a mudança que
explicitam a fronteira interna e nem sempre – ou quase nunca – esse sujeito que anula as
imagens fixas é bem aceito.
A partir dessa abordagem pós-estruturalista do western, da fronteira, da nação e da
modernidade, podemos estabelecer um diálogo entre seus esquemas e os principais
referenciais teórico-metodológicos que nos guiaram até aqui, funcionando também eles como
elementos desconstrutores do moderno. Principiemos por Mikhail Bakhtin.

4.2 – A modernidade como discurso: uma análise bakhtiniana

Mikhail Bakhtin tem sido fundamental neste trabalho a partir de sua referência ao
dialogismo, conceito central para a análise das obras fílmicas, considerando-se a relação entre
forma e conteúdo, entre a própria obra e o contexto de produção e também entre os filmes
assumidos como enunciação em uma cadeia de enunciados, em que o sentido só pode ser
apreendido mediante as atitudes responsivas entre os mesmos. Outra dinâmica importante
para a atribuição dos significados às representações contidas nas obras está no processo de
estabelecimento da estrutura do gênero cinematográfico que acontece a partir das negociações
entre produção e recepção, tanto crítica quanto de bilheteria. De algum modo, esses pontos
podem ser iluminados pela crítica pós-estruturalista.
Na introdução deste trabalho reiteramos a sentença de Bakhtin em Estética da
criação verbal: “Cada enunciado é um elo na corrente complexamente organizada de outros
enunciados” (BAKHTIN, 2010, p. 272). Deste modo, cada enunciado só pode ser
compreendido quando inserido no interior de uma cadeia de enunciados e problematizadas as
múltiplas atitudes responsivas que estabelecem entre si. Isto posto, destacamos que o
significado não está na fixidez de cada obra, mas sim entre elas, na relação estabelecida entre
as representações com que trabalham. Consideremos o que Derrida sugere em outra
passagem:

A diferança [différance] é o que faz com que o movimento da significação
não seja possível a não ser que cada elemento dito “presente”, que aparece
sobre a cena da presença, se relacione com outra coisa que não ele mesmo,
guardando em si a marca do elemento passado e deixando-se já moldar pela
marca da sua relação com o elemento futuro, relacionando-se o rastro menos
com aquilo a que se chama presente do que àquilo a que se chama passado e
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constituindo aquilo a que chamamos presente por intermédio dessa relação
mesma com o que não é ele próprio: absolutamente não ele próprio, ou seja,
nem mesmo um passado ou um futuro como presentes modificados.
(DERRIDA, 1991, p. 45)

Assim, os significados são compreendidos quando enunciados fílmicos assumidos
em sua presença fugidia propiciam que rastros de um filme sejam percebidos em outro. Mas a
instabilidade do significado dos filmes e de suas representações é ainda mais diferido quando
se realçam as relações de recepção das obras.
Segundo a abordagem bakhtiniana, o significado de um enunciado, seja ele
simples ou complexo, só alcança sentido quando situado em contexto histórico
concreto.Tratamos sobre isso também em nossa introdução. Porém o que não foi explanado é
que esses enunciados concretos são marcados por múltiplas atitudes responsivas de sujeitos
históricos concretos que dialogam com as representações que lhe são passadas e a partir delas
ensejam construções identitárias ou mesmo atitudes sociais. Tal perspectiva abala ainda mais
a solidez do significado, uma vez que não se poderia de modo algum afirmar categoricamente
que tal imagem significa isso ou aquilo.
Isso aclara porque um filme pode “melhorar” ou “piorar” com o tempo. Cimarron,
embora tenha sido considerado um filme primoroso, ainda que somente pela crítica em seu
tempo, é atualmente uma obra tortuosa que muitos não conseguiriam assistir por completo.
Para além da mudança no estilo do próprio cinema, o filme, sendo exibido (enunciado)
atualmente expõe todas as notas mais conservadoras do “americanismo”, com seus esterótipos
e preconceitos escancarados. Já The Heaven’s Gate, por exemplo, é um filme que assistido
hoje – como de fato foi reexibido recentemente em festivais – expõe outras nuances e
qualidades que passaram despercebidas ao seu público original, justamente em razão de outra
audiência que dialoga de forma diferenciada com o filme.
Além disso, precisa-se problematizar de igual maneira qual o papel do espectador
nessa atitude responsiva, para que se perceba a possibilidade de que o significado esperado
seja produzido. Loy afirma, a título de exemplo, que as mulheres sempre foram o gênero
menos atraído pelo western. Relembrando o comportamento de suas alunas o autor pontua:
“Westerns não são filmes que agradam muito às mulheres. E quanto mais jovem a mulher,
menos atraente é o gênero. É simplesmente estranho ao seu mundo de experiência; ela não
cresceu em uma época em que era entretenimento básico para seus irmãos e pai, e ela
certamente não brincava de cowboys e índios com seus irmãos ou vizinhos do sexo
masculino” (LOY, 2004, p. 274). Desta forma, cabe problematizar sobre como as mulheres se
posicionavam ao verem as tradicionais representações de esposas, mães, prostitutas vitimadas,
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mas dóceis e subservientes? Como a audiência feminina original lidava com essas
representações? É possível que já houvesse uma resposta contestatória, questionadora? Para a
mulher, como era possível se identificar com a trajetória do herói – uma vez que a câmera
assume a perspectiva do mocinho – quando ela não é um homem? E em relação à questão do
gênero, como os homossexuais – assumidos ou não – percebiam o subtexto homoerótico
contido nos filmes e assimilavam o modelo de masculinidade imposto através das
representações?
O mesmo pode se dizer dos indígenas. Como lidar com uma narrativa que te leva
a torcer por aquele que está matando seus semelhantes? Como espectador, há a tendência de
se identificar com o herói, mas como fazê-lo quando ele luta contra aquilo que eu sou? Qual o
significado da perseguição à diligência em Stagecoach para um indígena? É o mesmo que
para o WASP? Ainda que tenhamos exemplos como o do amigo índio de Dee Brown (2009,
p. 7) que torcia pelos mocinhos porque sabia que o que via na tela não eram “índios de
verdade”, qual o efeito sobre suas identidades e sobre seu posicionamento social? “Os fortes
‘efeitos de subjetividade’ produzidos pela narrativa cinematográfica não são automáticos ou
irresistíveis, nem podem ser separados do desejo, experiência e conhecimento de espectadores
situados historicamente, constituídos fora do texto por estruturas de poder como nação, raça,
classe, gênero e sexualidade” (SHOHAT; STAM, 2006, p. 453). Esses exemplos e
problematizações sobre as múltiplas atitudes responsivas dos sujeitos perante os enunciados
fílmicos devem nos conduzir a algumas observações.
A primeira delas deve ser a não consideração desses atores sociais como um bloco
homogêneo e uníssono. Não há uma única resposta feminina ou indígena ao western e mesmo
na mesma circunstância de enunciação concreta, atitudes responsivas diferentes podem ser
vislumbradas no interior de um grupo formado por sujeitos históricos similares. Se
considerarmos que exista o espectador branco, indígena ou a espectadora como categorias
uniformes camuflaremos a diversidade inerente a esses grupos: “[...] Essas categorias
escondem a heteroglossia dos próprios espectadores, que possuem identidades múltiplas
determinadas pelo gênero, raça, preferência sexual, região, classe social e idade” (SHOHAT;
STAM, 2006, p. 459). Tal perspectiva reitera o argumento de que os sentidos não são
estanques uma vez que a possibilidade de atribuição do mesmo é variada, precisamente em
função dos diversos matizes perceptíveis no interior de uma audiência. “O espectador habita
em um espaço cambiável de diferenças e contradições que se ramificam” (SHOHAT; STAM,
2006, p. 459), o que alude à différance. Afirmar isso não significa em absoluto supor que uma
interpretação seja impossível ou vã: há tão somente que se buscar rastrear o significado das
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coisas sem desconsiderar essas especificidades, caso contrário, redundar-se-á na
impossibilidade do sentido pós-moderna.
Outra preocupação é aquela direcionada a um endosso do real. Ao assumirmos
uma aproximação com o pós-estuturalismo não estamos considerando erroneamente que tudo
é texto e que o real não existe. Podemos não ter acesso pleno ao que é esse real ou àquilo que
ele significa e é isso que buscamos salvaguardar, mas negá-lo, como se tudo fosse mera
representação que não possui efeito ou relação sobre o real seria minar as bases de nosso
próprio trabalho. Robert Stam e Ella Shohat (2006, p. 263) salientam:

A teoria pós-estruturalista nos lembra que habitamos no interior da
linguagem e da representação, e que não temos acesso direto ao “real”. Mas
as construções e codificações do discurso artístico não excluem referências a
uma vida social comum. Ficções cinematográficas inevitavelmente trazem à
tona visões da vida real e não apenas sobre o tempo e o espaço, mas também
sobre relações sociais e culturais.

Os mesmos autores enfatizam que é essa a perspectiva endossada pelo Círculo de
Bakhtin e que também está em Chartier, ao romper com a dicotomia entre “subjetividade das
representações” e “objetividade do real”. O que Bakhtin previne é que os discursos não são os
agentes da história, mas sim os sujeitos humanos imersos em sua historicidade:

Em seu trabalho, Mikhail Bakhtin reformula a noção de representação
artística de modo a evitar tanto a fé ingênua na “verdade” e na “realidade”
quanto a noção igualmente inocente de que a ubiquidade da linguagem e da
representação significa o fim da luta e o “fim da história”. A consciência
humana e a prática artística, argumenta Bakhtin, não entram em contato com
o “real” de maneira direta, mas através dos canais do mundo ideológico que
nos rodeia. A literatura, e, por extensão, o cinema, não se referem ao
“mundo”, mas representam suas linguagens e discursos. Em vez de refletir
diretamente o real, ou mesmo refratar o real, o discurso artístico constitui a
refração de uma refração, ou seja, uma versão mediada de um mundo sócioideológico que já é texto e discurso. Essa formulação trascende um tipo de
veracidade referencial ingênua sem cair em um “niilismo hermenêutico”,
segundo o qual todos os textos se tornam nada mais do que um jogo de
significação sem sentido. Bakhtin rejeita as formulações inocentes de
realismo sem abandonar a noção de que as representações artísticas são ao
mesmo tempo sociais, precisamente porque os discursos que a arte
representa são eles próprios sociais e históricos. (SHOHAT; STAM, 2006,
p.264-265)

O caráter social da arte está deste modo não no fato de que ela representa o real,
mas sim porque, como enunciação, está situada historicamente, relacionando-se com os
sujeitos históricos que a elabora e a endereça a outros sujeitos. Logo, os significados só

CAPÍTULO IV – “COMO ELES AGIRIAM NESTES NOVOS TEMPOS”

379

podem ser rastreados no interior dessa enunciação, que refrata o mundo socio-ideológico no
qual foi gestada. É deste modo que o cinema enquanto arte se torna representação não no
sentido mimético, mas sim no sentido político, que na acepção bakhtiniana, é uma delegação
de vozes. Quem fala através da representação? Para quem fala?
Tal questão nos conduz ao problema da análise do discurso em Bakhtin. Brait e
Melo (2006) afirma que não há na teoria do autor uma clara proposição no tema, mas toda a
argumentação do Círculo de Bakhtin viabiliza uma análise dialógica do discurso, pois o
mesmo só pode ser apreendido a partir de um contexto concreto de “falante” e “ouvinte”,
daquele que o profere com aquele que o recebe, sem que, contudo, estas posições sejam
inamovíveis. Assim, um discurso se compõe de diversos enunciados que emanam de distintas
vozes diferentes, sendo eminentemente heteroglóssico, isto é, comportando outras vozes e
linguagens.
Emprestar essa dimensão da análise literária significa enfatizar que as culturas, a
despeito de suas pretensas homogeneizações, são plurais, fragmentárias, híbridas. “Mais do
que reverter o quadro tipológico das criações estéticas, o dialogismo, ao valorizar o estudo
dos gêneros, descobriu um excelente recurso para ‘radiografar’ o hibridismo, a heteroglossia e
a pluralidade de sistemas de signos na cultura” (MACHADO, 2007, p. 153). Dessa forma,
podemos afirmar que o dialogismo em consonância com a différance permite questionar o
discurso da modernidade que, irradiado a partir do “centro” europeu procurou integrar todas
as culturas dominadas a um mesmo projeto, um mesmo decurso histórico alicerçado no mito
do progresso.
Mito este que é devedor do próprio mito do Ocidente. Se Edward Said (1990)
propôs que o Oriente era uma invenção do Ocidente, este, por sua vez, não deixa de ser,
segundo Shohat e Stam (2006), uma construção fictícia estabelecida a partir de mitos e
fantasias. O que estes autores pretendem esclarecer é que todos os momentos fundamentais da
“evolução” europeia são marcados por uma mescla cultural, o que articula uma visão do
Ocidente como “uma herança coletiva, uma mistura voraz de culturas que não apenas ‘bebeu’
das influências não-europeias, mas que é de fato ‘formado por elas’” (SHOHAT; STAM,
2006, p. 39). Então, o que tal interpretação suscita é uma visão de mundo constantemente
policêntrica, tal como se vislumbrava antes da expansão marítima europeia sobre o globo na
aurora da globalização. Se a conquista do outro – da América em primeiro lugar e de outras
espacialidades ao longo dos séculos vindouros – como apontamos no segundo capítulo, foi
fundamental para a concepção do eurocentrismo então este eurocentrismo se mostra incorreto
não apenas do ponto de vista discursivo, mas também do ponto de vista do processo histórico.
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Dito de outro modo, ainda que a Europa se visse como um centro catalisador do processo
histórico mundial, essa autorrepresentação é falsa, uma vez que não poderia se processar sem
a necessária colaboração de todas as outras regiões do planeta. Trata-se de defender, em
substiuição à abordagem do eurocentrismo, uma visão policêntrica da história. De igual modo,
ainda que os Estados Unidos, através da narrativa imperial da conquista do Oeste se vissem
como uma nação homogênea, esta percepção deve ser modificada a partir de uma imagem que
revele a heterogeneidade e os lugares de fala que não o do tradicional centro do poder.
Logo, o que se dá a partir do momento em que a modernidade entra em crise após
os dois conflitos mundiais do século XX não seria o restabelecimento de um mundo
policêntrico como o era antes do século XV, mas sim a efetivação dessa realidade que sempre
esteve lá. No interior da análise discursiva bakhtinana, equivale a dizer que o discurso
moderno pretendeu-se monoglóssico durante cinco séculos. De 1492 até a segunda metade do
século XX, uma só voz emanava do único centro que tinha o direito à fala, posição herdada
pelos Estados Unidos. No entanto, essa fala sempre foi em resposta a outras falas, outras
linguagens que a ela contestavam. Cabe afirmar então que essas falas do limite e das margens
sempre estiveram atravessando o centro; no entanto isso só se torna mais claro na medida em
que o centro perde seu poder supostamente monoglóssico de camuflar suas dívidas em relação
a todas as outras vozes que dominou e supostamente assimilou. Logo, é central a defesa de
que o discurso de modernidade sempre fora heteroglóssico, com vozes dissonantes,
contestatórias, refratárias, mas que nem sempre se podiam ouvir. O que temos há poucas
décadas é um cenário onde essas notas desestabilizadoras reforçam o coro a partir das
margens e suplantam a harmonia violenta do centro ocidental, desde o instante em que o mito
da modernidade e o mito do progresso deixaram de ser única alternativa para o
desenvolvimento histórico dessas comunidades – mesmo as nacionais.
Cremos que nossas fontes ajudam a perceber isso. Quanto mais o discurso
homogeneizador da nação como fruto da modernidade é questionado, mais se percebe a
heterogeneidade dessa metáfora espacial, essa coletividade imaginada chamada nação. Assim,
uma nova imagem da nação surge das vozes performáticas que atravessam o tempo vazio e
homogêneo da narrativa pedagógica nacional exigindo que o presente rompa com o
continuum artificial do mito do progresso. O discurso da nação, assim como o da
modernidade ocidental é palimpséstico, resultado do acúmulo de significados camuflados sob
a superfície da unidade. Contra a voz do homem branco capitalista insurgem-se agora os
gritos de protesto das mulheres e homossexuais, das alteridades essencializadas e
estereotipadas, da natureza que cobra o preço pela exploração inconsequente:
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É esse processo histórico de calar as falas que tem provocado protesto contra
inúmeros filmes, nos quais a discriminação linguística e o “tato” colonialista
andam ao lado de caracterizações condescendentes e retratos sociais
distorcidos. Os índios dos faroestes clássicos de Hollywood falam um inglês
“capenga”, uma marca da sua inabilidade de dominar a língua “civilizada”
[...] Diante dessa tradição, o avanço relativo de Dança com Lobos [...] traz
esperança de uma mudança na representação linguística. (SHOHAT; STAM,
2006, p. 282)

Betty Friedan (1971) escreveu seu livro sobre a mística feminina para que não
mais se ignorasse a “voz íntima da mulher” – e a mulher fala e narra a história em True Grit.
McLuhan compila relatos indígenas ao longo dos séculos da construção da nação
estadunidense para evidenciar que os indígenas sempre falaram, ainda que suas vozes não
fossem ouvidas. Seu livro é assim elaborado “pretendendo apenas que os índios possam falar
de novo com a sua própria voz” (MCLUHAN, 1996, p. 9) – e metade de Dances with Wolves
é falado em idioma lakota. Quando a História Ambiental começou a ser estruturada na década
de 1970 nos Estados Unidos, Roderick Nash indicou que estava “respondendo aos clamores
por responsabilidade ambiental” que se percebia na “voz das ruas” (PÁDUA, 2010, p. 81) – e
a wilderness é apresentada em sua inospitalidade em diversos filmes, como resposta à
presença humana destruidora. Vozes abafadas, ignoradas, minimizadas sempre existiram. A
heteroglossia sempre esteve presente no discurso da nação moderna, rompendo com sua
presumida monoglossia, porque, de fato, embora o Ocidente considerasse estar procedendo a
um monólogo, não se apercebia de que sempre se tratou de um diálogo.
Também cabe dizer que assim fora a representação dos mitos no cinema. O mito
do western como imagem imperial, como imagem eurocêntrica, moderna e ocidental,
pressupõe-se monoglóssico. Contudo, quando se problematizou aqui a heterogeneidade da
audiência que recebe o filme em seus contextos de enunciação concreta, destacamos a
heteroglossia que a atravessa, que a desomogeneiza, que impede a uniformidade. Embora o
western tenha cristalizado uma estrutura uniforme que pretendia essencializar as oposições
binárias, “‘o verdadeiro significado do enunciado’ é o plurilinguismo dialogizado (são as
fronteiras) em que as vozes sociais se entrecruzam continuamente de maneira multiforme,
processo em que se vão também formando as nossas vozes sociais” (FARACO, 2009, p. 58,
grifo do autor).
Quando atualmente essas vozes se fazem ouvir poderíamos caminhar assim para a
autêntica polifonia bakhtiniana. O conceito de polifonia foi basicamente utilizado por Bakhtin
para pensar a obra de Dostoiévski. Emprestado da música, a polifonia surge na explicação do
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papel do autor como orquestrador de múltiplas vozes diferentes em um uno, que não é
uníssono. Aplicada à análise literária, a polifonia indica que os personagens de Dostoiévski
não são meros reflexos da consciência do autor, mas sim que eles “falam” por si mesmos,
possuem voz própria. Significaria dizer que, no interior da obra, visões de mundo e discursos
diferenciados se chocam, dialogam, alteram-se. A polifonia em nosso trabalho não se aplica,
todavia, na forma de um “cinema polifônico”, com obras com a complexidade da poética de
Dostoiévski – poucas de fato alcançam esse lugar –, mas sim como um tempo histórico
polifônico. Um tempo em que a homofonia, o suposto uníssono moderno se desfaz mediante o
acrescentar de melodias díspares que nem sempre se harmonizam à estética pretensamente
equilibrada da modernidade. Leia-se a citação abaixo imaginando que o autor a que o trecho
se refere, seja o sujeito moderno ocidental e o romance o discuro da modernidade:

Segundo Bakhtin, no monologismo o autor [o sujeito moderno ocidental]
concentra em si mesmo todo o processo de criação, é o único centro
irradiador da consciência, das vozes, imagens e pontos de vista do romance
[da modernidade]: “coisifica” tudo, tudo é objeto mudo desse centro
irradiador. O modelo monológico não admite a existência da consciência
responsiva e isônoma do outro; para ele não existe o “eu” isônomo do outro,
o “tu”. O outro nunca é outra consciência, é mero objeto da consciência de
um “eu” que tudo enforma e comanda. O monólogo é algo concluído e surdo
à resposta do outro, não reconhece nela força decisória. Descarta o outro
como entidade viva, falante e veiculadora das múltiplas facetas da realidade
social e, assim procedendo, coisifica em certa medida toda a realidade e cria
um modelo monológico de um universo mudo, inerte. Pretende ser a última
palavra. Fecha em seu modelo o mundo representado e os homens
representados. (BEZERRA, 2007, p. 192, grifo do autor)

Esse monólogo é rompido pela irrupção da heteroglossia. Dessarte, embora
sempre tenha existido a heteroglossia ao longo da modernidade, somente agora essas vozes
logram, a partir dos limites, desarticular o centro e reposicionar os significados dos mitos do
Ocidente, da nação, do progresso e da modernidade em cenário polifônico.

A polifonia não consiste no mero aparecimento de um representante de um
certo grupo, mas na criação de um arranjo textual onde a voz daquele grupo
pode ser ouvida com força e ressonância. A questão não se resume ao
pluralismo, mas ao conjunto múltiplo de vozes, em uma abordagem que
procura cultivar e frisar as diferenças culturais enquanto suprime as
desigualdades sociais (SHOHAT; STAM, 2006, p. 312)

Nas palavras do próprio Bakhtin:
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A essência da polifonia consiste justamente no fato de que as vozes,
aqui, permanecem independentes e, como tais, combinam -se numa
unidade de ordem superior à da homofonia. E se falarmos de vontade
individual, então é precisamente na polifonia que ocorre a combinação
de várias vontades individuais, realiza-se a saída de princípio para
além dos limites de uma vontade. (BAKHTIN, 1981, p. 12)

O discurso da modernidade, partindo de uma vontade “individual”, tem sido
abalado por múltiplas vontades, múltiplos discursos que têm encontrado no atual contexto
oportunidade para que suas vontades divergentes sejam ouvidas e assumidas. Logo, no uso
interpretativo que temos feito do conceito, a polifonia é um momento de consumação da
heteroglossia, um momento que expõe a falácia do monológico, do monoglóssico e
homofônico, trazendo à baila as fissuras, as ranhuras, as fendas sob a superfície homogênea e
totalizante do progresso moderno, consubstanciando um tempo superior, dialógico,
heteroglóssico e polifônico que abala as certezas das narrativas míticas da modernidade. Não
seria demais, a essa altura, reforçar que essa polifonia só é possível graças à différance, pois
as certezas não estariam em cada voz isolada, em cada discurso, em cada imagem fixa de
nação, mas no conjunto de vozes que potencializam a construção de algo além delas próprias
e que, embora exista, não possui um significado imediatamente apreensível. A polifonia:

Enfatiza a coexistência, em qualquer situação textual [...] de uma pluralidade
de vozes que não se fundem em uma consciência única, mas que, em vez
disso, existem em registros diferentes, gerando um dinamismo dialógico
entre elas próprias. Nem “heteroglossia” nem “polifonia” apontam
meramente para a heterogeneidade enquanto tal, mas sim para o ângulo
dialógico no qual essas vozes se justapõem e se contrapõem, gerando algo
além delas próprias. (STAM, 2000, p. 96)

Isso que é gerado além, que está sendo constantemente postergado e adiado,
diferido enfim, a partir de diversos topoi de fala e enunciação, configura aquilo que
entendemos como transmodernidade, um momento que não rompe absolutamente com a
modernidade – o que seria impossível – mas também não acredita que suas promessas se
cumprirão (e na verdade, nem as deseja). Instante no qual as vozes outrora silenciadas se
fazem ouvir altissonantemente, como nos filmes aqui analisados. São as “modernidades
vernáculas” de que nos fala Stuart Hall (2003, p. 51) “estabelecidas em uma consciência
transcultural, transacional e até mesmo pós-nacional”.
Se através da polifonia o autor contraria a reificação do personagem que passa a
ser assumido como um ser em si mesmo, uma abordagem polifônica das culturas e sociedades
opera no mesmo sentido, contrariando a reificação capitalista moderna que não reconhece a
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humanidade do Outro. Este agora passa a ser assumido como uma instância equipolar da
enunciação dialógica, possibilitando que o sujeito só se construa a partir do diálogo com o
outro reconhecido ativa e isonomicamente.
Resta ainda dizer que segundo Bakhtin, o herói de Dostoiévski é sempre
inacabado, “pois a autoconsciência não pode ser acabada de dentro” (BAKHTIN, 1981, p. 75,
grifo do autor). Essa autoconsciência interna que não tem como ser finalizada pode assim
aludir à identidade do “sujeito pós-moderno”, como quer Hall (2001), que aqui poderíamos
chamar de sujeito transmoderno. O híbrido, diaspórico, descentrado e hifenizado – o
“americano pela metade” de John Wayne, por exemplo –, o sujeito transmoderno é aquele que
busca o fechamento de seu próprio significado, mas que é constantemente perturbado pela
diferença, como na différance. Reinvidica seu direito à fala, mas assume que as falas alheias
também lhe são necessárias. Deste modo, ele nunca se fecha, nunca se acaba, abrindo-se
sempre ao diálogo e rejeitando o monólogo do falso acabamento porque reconhece que o
mundo não possui centros estáveis onde a verdade repousa inabalável:
O multiculturalismo policêntrico tem como premissa uma certa “vantagem
epistemológica” daqueles que foram forçados pelas circunstâncias históricas
a adotar [...] [a] “consciência dupla”, que foram obrigados a negociar tanto
as “margens” como o “centro” e que, portanto, estão melhor situados para
“desconstruir” os discursos nacionais dominantes ou mais estreitos.
(SHOHAT; STAM, 2006, p. 88)

Evidentemente não estamos afirmando que todos os sujeitos contemporâneos
assim o sejam, mas defendemos esse vislumbre do sujeito transmoderno, polifônico e
autoconsciente de seu inacabamento e descentramento, que é o multiculturalismo crítico
“insurgente, polivocal, heteroglosso e antifundacional” apontado por Hall (2003, p. 58).
Ainda que tenhamos processado essa passagem da hetereglossia à polifonia na
filosofia bakhtiniana a partir de nossos objetos, apraz-nos encontrar as mesmas formulações
nas leituras de Faraco (2009) ao defender que a polifonia serve a Bakhtin mais como categoria
filosófica que de crítica literária. O fato de que a tenha usado restritamente na obra em que
analisa o trabalho de Dostoievski implica que, segundo Bakhtin, apenas este escritor atingira
plenamente a “arte” da polifonia em sua produção cultural. Por isso, anteriormente, dissemos
ser problemático vislumbrar um filme polifônico, no qual os personagens possuam
“consciência interna” capaz de estabelecer uma relação dialógica entre si mesmos ou entre
personagens e autores. A problemática de aplicar o conceito de polifonia para a análise
fílmica é um desafio para trabalhos futuros. Efetivamente, a polifonia “pode ser vista também
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como uma metáfora que recobre a sua [de Bakhtin] utopia e que ele viu materializada no
projeto artístico de Dostoievski – um mundo de vozes plenivalentes em relações dialógicas
infindas” (FARACO, 2009, p. 79). Assim, o autor empreende o mesmo raciocínio que avança
da heteroglossia para a polifonia, pois não basta que diferentes vozes tenham existido ao
longo da modernidade, mas se espera que essas diferentes vozes possam romper com o
contínuo esforço centrípeto (monologizante) da modernidade e se colocarem como vozes
equipolentes:

Vivendo num mundo pesadamente monológico, Bakhtin foi, portanto, muito
além da filosofia das relações dialógicas criada por ele e por seu Círculo e se
pôs a sonhar também com a possibilidade de um mundo polifônico, de um
mundo radicalmente democrático, pluralista, de vozes equipolentes, em que,
dizendo de modo simples, nenhum ser humano é reificado; nenhuma
consciência é convertida em objeto da outra; nenhuma voz social se impõe
como a última e definitiva palavra. Um mundo em que qualquer gesto
centrípeto será logo corroído pelas forças vivas do riso, da carnavalização,
da polêmica, da paródia, da ironia. (FARACO, 2009, p. 79).

Contra a narrativa monologizante da nação, contra a voz masculina, capitalista e
branca que se impõe como definitiva sobre as outras vozes, contra todo gesto centrípeto, o
centrífugo se coloca reivindicando o direito à fala. Se assim o é, podemos dizer que o Novo
Western escancara a heteroglossia, processo que incita a polifonia relacionada, neste trabalho,
a uma época transmoderna. Isto posto passa-se à análise benjaminiana da crítica ao processo
histórico da modernidade e ao mito do progresso a partir da imagem e da persistência da
memória.

4.3 – A modernidade como processo histórico: uma crítica benjaminiana

Assim como Mikhail Bakhtin, Benjamin é basilar para este trabalho não apenas
como referencial metodológico, mas também filosófico. Se o primeiro a partir do dialogismo
colaborou para uma análise do filme enquanto enunciado e também oferece meios a partir de
sua análise do discurso, com ênfase sobre a heteroglossia e a polifonia, para empreender uma
reavaliação do discurso de modernidade no cenário contemporâneo, o segundo além de
colaborar para o trato da imagem na era de sua reprodutibilidade técnica,que demanda uma
relação não aurática e uma percepção distraída em relação à mesma, pode aqui, também,
oferecer meios para uma crítica à modernidade, sobretudo enquanto mito do progresso.
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Fundamental para o nosso trabalho é a percepção de que o cinema colaborou para
engendrar, como poderoso agente da cultura de massas, a consciência histórica nacional dos
estadunidenses por meio do gênero de faroeste. Seria assim a própria nação uma
fantasmagoria, uma ilusão, um sonho coletivo? Porém, tal como Benjamin, concordamos com
a ideia de que se o cinema é fonte de fantasmagorias e falsas consciências, ele também se
coloca como “fonte de energia potencial para superá-las”. Essa visão não maniqueísta e
simplista do potencial do cinema não se traduziria necessariamente em luta de classes nos
moldes de um marxismo ortodoxo, mas na superação de uma estrutura de dominação pautada
não somente na exploração do trabalho, mas em outras formas de marginalização, tais como
as identificadas na política de identidades contemporânea. A perda da aura seria, desse modo,
reposicionada não como algo eminentemente negativo ou nostálgico, pois ao romper com a
“veneração” tradicionalmente direcionada às obras de arte únicas e irrepetíveis, a obra de arte
reproduzível tecnicamente colabora para a contestação das hierarquias tradicionais, do
estabelecimento dos polos de fala e de poder. O fenômeno da massificação rompe assim com
uma cultura elitista e esnobe reservada a poucos experts e celebra a opinião pública que teria a
palavra final quanto à “qualidade” do produto. Em um trabalho versando sobre as
representações que alteram drasticamente um discurso tradicional e hierarquizante, como o é a
“tese da fronteira”, essa visão sobre o cinema é fulcral.
Tal como fizemos com Bakhtin, principiemos por estabelecer relações entre a
teoria da imagem em Benjamin com a noção da instabilidade do significado que nos levou a
uma aproximação com o pós-estruturalismo. Em primeiro lugar, acreditamos que a filosofia
benjaminiana auxilia a perceber um “regime de visualidade” contemporâneo, como propõe
Meneses (2007), que ao ser incorporado ao regime de historicidade das imagens possibilita
analisar as “agências sociais”, ou seja, a forma como as imagens interferem no mundo. É o
esforço de uma história visual, que é visual não por ser parte de fontes visuais, mas antes
porque se preocupa com o problema da visualização (mais que da visão) das imagens. No
caso de Benjamin, como destacamos na introdução, ao romper com a relação ritual e aurática
entre observador e imagem, a função social da arte deixa de ser emocional e afetiva para se
tornar política, ao colocar a percepção distraída a serviço da ação e da intervenção social.
Sendo assim, o cinema seria capaz de, partindo de sua experiência de choque e
anestesiamento, colaborar não para reforçar a ilusão do real, mas sim para evidenciar o real
como ilusão.
Deste modo, como apontamos através da reflexividade, o Novo Western auxilia a
expor que o “real” da narrativa nacional, os “verdadeiros Estados Unidos” não passam de uma
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ilusão, de um artifício. Com isso, o cinema seria capaz de colaborar para a politização da
estética. A percepção distraída da época contemporânea auxiliaria no escancaramento da
realidade ilusória, operando a desnaturalização não apenas dos discursos representados no
cinema como também das hierarquias e contradições sociais tidas como naturais e ali
percebidas. Mais uma vez é uma questão de recepção e de diálogo com o filme, uma atitude
responsiva que, embora seja distraída, não é indiferente jamais.
Em razão disso, pensa-se o problema a partir do conceito de imagem dialética em
Benjamin. Segundo Cantinho (2008) para se perceber a importância deste conceito na obra do
filósofo deve-se considerar que as imagens “podem convocar os nossos sentidos, a nossa
imaginação ou o nosso pensamento. Muitas vezes, convertem-se no próprio alimento do
pensamento, tal a sua pregnância. Isso não faz delas personagens secundárias, mas antes e
pelo contrário, são personagens centrais, aglutinadoras do sentido, concentrando em si a
potência do pensamento” (CANTINHO, 2008, p. 1). O problema a ser colocado é, pois, o das
relações infinitas entre imagem e pensameno, a imagem enquanto instrumento de
cognoscibilidade, sobretudo da própria história. Cantinho afirma que ao colocar a imagem
como o centro da vida histórica, Benjamin percebeu a necessidade de novos modelos de
tempo que rompessem com a visão progressista da história. A imagem dialética assim o é não
porque esteja colocada fixamente sobre um ponto da história, mas por conter uma
“temporalidade de face dupla”, a imagem dialética rompe com o continuum do presente
atravessando-o com imagens do passado. Não é, pois, uma relação simples e continuísta entre
passado e presente: é antes um salto entre o ocorrido e o agora. Segundo o próprio Benjamin:

Não é que o passado lança luz sobre o presente ou que o presente lança luz
sobre o passado; mas a imagem é aquilo em que o ocorrido encontra o agora
num lampejo, formando uma constelação. Em outras palavras: a imagem é a
dialética na imobilidade. Pois, enquanto a relação do presente com o passado
é puramente temporal e contínua, a relação do ocorrido com o agora é
dialética – não é uma progressão, e sim uma imagem, que salta. – Somente
as imagens dialéticas são imagens autênticas (isto é: não arcaicas), e o lugar
onde as encontramos é a linguagem. Despertar. (BENJAMIN, 2006, p. 504)

A imagem dialética é, assim, uma interpenetração “crítica” do passado no
presente, como interpreta Cantinho (2008, p. 3), um sintoma da memória coletiva
identificável na linguagem. O que nos parece é que essa interpenetração crítica do passado no
presente funciona como camadas que se sobrepõem e não como polos opostos de uma reta.
Não a apreendemos como estruturas binárias (passado/presente), mas como estratos que se
acumulam e se interpenetram, um pensamento em camadas. Por ser um conceito sobre o qual
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convergem quase todos os outros formulados por Benjamin, detenhamo-nos primeiramente na
sua abordagem para a imagem em seu sentido mais estrito, ponto no qual o pensamento de
Benjamin se aproxima de Aby Warburg.
Este historiador da arte e antropólogo de imagens causou um profundo abalo na
forma com que desconstruiu os modelos narrativos utilizados para a História da Arte,
substituindo as perspectivas continuístas com modelos de tempo espessos, em termos como
“renascença”, “grandeza e decadência” por uma que fosse expressa através de “estratos,
blocos híbridos, retornos frequentemente inesperados e objetivos sempre frustrados” (DIDIHUBERMAN, 2013, p. 25). É assim uma abordagem “fantasmal” que evidencia o
despedaçamento, as sobrevivências, as remanescências e reaparições das formas. Não seria
essa uma forma correta de lidar com as imagens do cinema? Entendê-las não a partir da
continuidade,

mas

a

partir

das

reaparições,

remanescências,

sobrevivências

e

descontinuidades? Não afirmamos anteriormente que em nossas fontes percebeu-se a
existência precedente das novas representações que buscamos destacar no faroeste a partir de
1970? O que se vislumbra é a necessidade de encarar as imagens e as representações nelas
contidas a partir dessa vinculação – diálogo? – com o passado que atravessa o presente e,
nesse processo de atravessamento, remeter à instabilidade da significação somente obtida no
processo da différance que aqui tem nos guiado.
O pensamento de Warburg traduz-se também em seus feitos concretos. O primeiro
deles é a Biblioteca de Hamburgo, Mnemosyne, que na ocasião de sua morte contava com
mais de sessenta e cinco mil volumes (Cf. SAMAIN, 2011). Composta por quatro andares,
cada um deles com um tema, o acervo está catalogado de modo sui generis, que obedece a
“lógica da boa vizinhança” de Warburg. “Boa vizinhança devido à capacidade que os livros
teriam de se relacionar uns com outros e, sobretudo, de despertar no leitor perspectivas,
cumplicidades, conivências e correspondências heurísticas cada vez mais ricas (por serem
também mais complexas)” (SAMAIN, 2011, p. 35). Rejeitando uma lógica alfabética ou por
autores, a biblioteca estava assim em constante mudança e movimento, que dependiam
também do próprio diálogo estabelecido entre o usuário e o acervo.
O outro grande feito “concreto” de Warburg foi a idealização do Atlas de
Imagens, painéis reunindo aproximadamente novecentas imagens que Warburg montava de
forma não linear, mas de um modo que permitisse o deslocamento “para que as imagens
pudessem entrar em diálogo, se pensar entre si, no tempo e no espaço de uma longa história
cultural ocidental; para que pudessem também ser observadas, relacionadas, confrontadas na
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grande arquitetura dos tempos e das memórias humanas. A história da arte tradicional
transfigurava-se em uma antropologia do visual.” (SAMAIN, 2011, p. 36).
Operamos três abstrações a partir dessas informações: a) o pensamento de
Warburg rejeita a fixidez, a estabilidade, o acabamento, o que toca na forma como se
configura o pensamento pós-estruturalista; b) a forma como Warburg organizou de modo
instável e cambiante tanto a biblioteca quanto o Atlas Mnemosyne permite entrever o método
da montagem para a narrativa histórica proposto por Benjamin, que enseja uma crítica ao
progresso, como discutiremos adiante; e c) ao permitir que os livros e as imagens dialoguem
entre si e com seus usuários/espectadores as obras concretas de Warburg apontam de forma
irresistível, segundo nossas abordagens, também para o dialogismo bakhtiniano.
Se todas essas aproximações são dotadas de algum sentido, é interessante notar
que essa perspectiva dialógica só é possível a partir da reprodutibilidade técnica – as imagens
de Warburg eram todas cópias. Importa, assim, problematizar o modo como o cinema amplia
a memória visual e, se a imagem é a forma principal de apreensão da história, isso explica
porque o cinema e não a literatura, por exemplo, foi o responsável por consolidar o mito do
Western. Em termos de memória visual, o espectador ao ver um filme dialoga com ele a partir
dos elementos que guarda na memória (dos fantasmas que o assombram). O acesso e a
quantidade dessas memórias se ampliam à medida que o filme pode ser reproduzido
indefinidamente e re-assistido diversas vezes.4 Desta perspectiva, as imagens não são meros
objetos:
São “atos”, memórias, questionamentos e, até, como logo veremos, visões e
prefigurações. Se as imagens são nossos próprios olhos, elas são, também, os
reflexos e os rastros de uma longa história de olhares que nos precederam, os
fluxos e refluxos do presente, as pistas e as antevisões da longa aventura
humana. (SAMAIN, 2011, p. 40)

Tal como as imagens, a escrita da história, nas palavras de Benjamin, mostra mais
do que diz – “Não tenho nada a dizer. Somente a mostrar” (BENJAMIN, 2006, p. 502), e essa
crítica ao tempo do progresso também parte de Warburg. É a imagem dialética, a intromissão
do passado no presente através da imagem, a ruptura com uma visão continuísta e um tempo
vazio e homogêneo centralizado e estável.
Segundo nossa abordagem aqui, também ao tratar da “persistência da memória”,
Warburg remete às múltiplas camadas de significados que se sedimentam sob uma imagem. O
4

Como seria, por exemplo, analisar o cinema de Tarantino sob esse prisma, considerando os “fantasmas” que o
habitam uma vez que se trata de um cinéfilo que teve em locadoras um verdadeiro “atlas” fílmico para conservar
a memória do cinema.
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trabalho do historiador é, deste modo “arqueológico”, na medida em que se encarrega de
retirar essas múltiplas camadas, descortinando as composições variadas, em busca dos
significados múltiplos, das variadas composições possíveis. O que encontra nunca é a
verdade, nunca é o real, mas um vestígio do que isso pode ter sido e deve a partir deste
fragmento buscar elaborar um quadro que adquira significado para quem o enxerga. Isso nos
traz a questão de que o caminho que temos proposto aqui é um dentre tantos outros, assim
como os feitos Mnemosyne de Warburg também permitiam múltiplos caminhos de
interpretação, de combinações, de linhas interpretativas – é o significado verdadeiro sendo
sempre diferido, passível de ser somente rastreado. Do mesmo modo, cada interpretação está
condicionada ao repertório conceitual e cultural (e nesse caso, imagético) de cada sujeito, o
que aponta para um diálogo único e particular. Cada contemplação é deste modo uma
enunciação, uma forma de comunicação, que depende da percepção e da interlocução, da
atitude responsiva de cada indíviduo. Retomar os enunciados concretos aponta para Bakhtin e
sua ênfase no dialogismo como categoria de análise dos processos de comunicação cultural.
Benjamin também confere à imagem uma capacidade específica. A imagem
dialética é a imagem que conjuga o passado no presente, que permite a irrupção do passado
violentamente no presente. Analogamente a Warburg, a imagem guarda em si significados
anteriores, referências anteriores, e por isso pode fazer o passado aparecer no presente,
destruindo a continuidade do tempo e a ilusão do progresso. Ao assistirmos a um filme somos
bombardeados por imagens que assimilamos em um momento anterior de nossa existência e
que podem até mesmo terem sido produzidas em um momento anterior a que existíssemos.
Essa multiplicidade temporal está amalgamada na imagem e é potencializada pela forma
distraída com que a era da reprodutibilidade técnica verte uma torrente de imagens sobre os
indivíduos, apelando-lhes para a inconsciência e não para a consciência da percepção aurática.
A imagem, assim, desconstrói mais que constrói, pois como em Warburg, em Benjamin a
imagem contém traços do passado. Rastrear esses traços – literalmente buscar o rastro, o
fugidio, a impressão – é a tarefa do historiador, que se coloca assim como o colecionador que
reúne os fragmentos do passado na medida em que revira os escombros da história, como o
flaneur que se perde em meio à multidão de referências em busca de traços familiares, mas
jamais os encontra por não conseguir se ater especificamente a nenhum dos rostos.
Segundo nosso esforço, buscar as múltiplas camadas que se acumulam sob a
imagem, encontrar os substratos de significado, é uma atitude pós-estruturalista, que abala
sobremodo as estruturas rígidas propostas por muitos para analisar as fontes das quais nos
ocupamos. Não se enfatiza o que está na superfície, mas abaixo de tudo o que subjaz e
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tensiona o significado pleno do que se mostra. É pós-estruturalista porque desconstrói e deste
modo subverte qualquer possibilidade de interpretação hegemônica. Também o é porque
anula a possibilidade de considerar um significado único e estável de um signo. Logo, tanto
pela via da contra-hegemonia interpretativa quanto pela via da multiplicidade de intepretações
possíveis, também nos remetemos ao pensamento bakhtiniano, que na heteroglossia defende a
consideração de múltiplas vozes para contemplar-se um signo, contestando a atitude de eleger
uma voz dominante. Sendo dissonante ou consonante, essa multiplicidade certamente é
polifônica. Não há significados padrões, não há interpretações padronizadas, não há uma
única estrutura perceptível. Logo, não há uma única representação sobre o processo de
conquista do Oeste, assim como não há uma única interpretação para a história dessa
ocupação, como sendo a da conquista gloriosa e a construção da nação por exemplo.
Ainda que tenhamos estruturado uma exposição linear dos filmes aqui analisados,
as análises buscaram enfatizar que as novas representações percebidas no Novo Western já
existiam em potência, até porque elas só podem ser assimiladas em sua “novidade” pela
ativação da memória do que é “velho”. Sem essa percepção, seria impossível para as imagens
colaborarem para a consecução de ações sociais daqueles que com elas dialogaram.
Até aqui procuramos abordar o pensamento de Benjamin de uma forma que
melhor ilumine nossa metodologia de análise fílmica e também de escrita histórica. Mas
assim como em Mikhail Bakhtin, os conceitos benjaminianos também são fundamentais para
auxiliar em uma crítica ao processo histórico da modernidade, aparente leitmotiv de toda a
escrita benjaminiana. Walter Benjamin vê a modernidade como mitologia, como
fantasmagoria, como ilusão, sobretudo em sua glorificação da ideia de progresso e
continuidade. Em sua obra sobre as passagens parisienses Benjamin salienta: “Nossa pesquisa
procura mostrar como, em consequência dessa representação coisificada da civilização, as
formas de vida nova e as novas criações de base econômica e técnica, que devemos ao século
XIX, entram no universo de uma fantasmagoria” (BENJAMIN, 2006, p. 53). Ainda que não
haja um conceito expresso do que seria a fantasmagoria, os exemplos que dá e a forma como
os trata permitem rastrear o significado: passagens, estações de trem, lojas de departamento,
exposições universais, museus de cera, a moda etc.; todas elas relacionados aos sonhos
(ilusões) coletivas das multidões.
Esses lugares e fenômenos carregam em si a ambivalência inerente da
modernidade: a convivência entre velho e novo, ou melhor, a permanência do velho na
novidade, essência da modernidade. De fato, se há um tema recorrente na leitura de Walter
Benjamin, este seria o da busca por encontrar lugar para a tradição no interior do mundo

CAPÍTULO IV – “COMO ELES AGIRIAM NESTES NOVOS TEMPOS”

392

moderno, e as fantasmagorias expostas nas “Passagens” servem para este intento. Não seria
essa angústia de Ed Tom Bell em No country for old men? Como conciliar a tradicional
imagem da nação à nova época? “Como eles agiriam nestes novos tempos” é um
questionamento de natureza benjaminiana.
Se a fantasmagoria é uma ilusão coletiva, um sonho das multidões, então podemos
defender que a nação é uma fantasmagoria. Anderson (2008) procurou interpretar a
imaginação da comunidade nacional a partir do modo como a ideia de nação funciona como
uma nova “simultaneidade-ao-longo-do-tempo”, o tempo vazio e homogêneo que une o
passado ao presente num continuum. Mas a imagem dialética de Benjamin se posiciona pela
desconstrução dessa linearidade, como vimos em Bhabha, pois, como analisamos, o
movimento dialético não se dá na continuidade, mas na ruptura, no lampejo, na irrupção.
Deste modo, utilizando as terminologias de Bhabha, abordar a nação como Anderson propõe é
uma forma de enfatizar a dimensão “pedagógica” do povo, de vinculá-lo ao passado da
própria nação. Salientar as dimensões performáticas é, por sua vez, vislumbrar o povo no
presente e em sua capacidade de acordar da fantasmagoria – o despertar da imagem dialética –
da ilusão de pertencer a uma comunidade imaginada:

Apesar de sua noção do tempo homogêneo e vazio da moderna narrativa da
nação ser um empréstimo de Walter Benjamin, Anderson não notou a
profunda ambivalência que Benjamin localiza no cerne da enunciação da
narrativa da modernidade. Aqui, enquanto as pedagogias de vida e vontade
contestam as histórias perplexas de povos vivos, suas culturas de
sobrevivência e resistência, Benjamin introduz uma lacuna não sincrônica,
incomensurável, no meio do contar histórias. (BHABHA, 2013, p. 260)

O que a modernidade promove e ao mesmo tempo camufla, segundo Benjamin, é
a experiência do choque e a perda da experiência autêntica. Nesta, o mundo faz sentido, já o
choque é a dimensão da perda, sobretudo do próprio indivíduo. As fantasmagorias, como a
nação, seriam modos de mascaramento do choque, da perda de sentido tradicional. Mas a
partir dessa ideia, como da própria noção de perda da aura, é importante acentuar que
Benjamin não é fatalista diante da pobreza de experiência e das perdas que o choque causa.
Ainda que não desejável, em todos eles há uma dimensão positiva, criativa. “Pobreza de
experiência: isso não deve ser compreendido como se os homens aspirassem a novas
experiências. Não, eles aspiram a libertar-se de toda a experiência, aspiram a um mundo em
que possam ostentar tão pura e tão claramente sua pobreza externa e também interna que algo
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de decente possa resultar disso” (BENJAMIN, 2012c, p. 127). Logo, acordar do sonho é
tarefa importante para que se consiga denunciar as fantasmagorias ilusórias.
Nesse sentido, a fantasmagoria da própria história – também imbuída na ideia de
nação – é a do progresso. Benjamin propõe “uma imagem do progresso que – antiguidade
imemorial, exibindo-se numa roupagem de última novidade – revela-se como a fantasmagoria
da própria história” (BENJAMIN, 2006, p. 66). É aqui que a imagem dialética torna-se o
conceito-chave de seu pensamento, pois só ela permite que o homem toque a partir da
atualidade os fragmentos do passado, através do salto e não da continuidade. “Para que um
fragmento do passado seja tocado pela atualidade não pode haver qualquer continuidade entre
eles” (BENJAMIN, 2006, p. 512).
Ora, se modernidade e nação (como fantasmagoria moderna) embasam-se na
noção de progresso totalizante e homogeneizador, é visível o modo como na filosofia
benjaminiana – sobretudo através do conceito de imagem dialética – pode-se empreender uma
crítica e uma desconstrução dessas ideias. Tanto a escrita quanto o conteúdo da obra de
Benjamin expõem o fragmento, as partes, rearranjadas, montadas de forma a evitar um fio
contínuo que as una. Cabe destacar que também segundo essa acepção, a modernidade, como
processo histórico, é o lugar do fragmento e da rejeição da universalidade – ainda que se
mostre como tal. Uma escrita histórica deveria assim buscar evidenciar o fragmento sem,
contudo, inseri-lo no âmbito de um tempo histórico homogêneo e esvaziado. Uma escrita
alegórica que permita a iconoclastia, ou seja, a reversão de uma tradição homogeneizadora e
centrípeta. Dessa forma a violência tem lugar no pensamento de Benjamin não somente como
lugar da destruição, mas acima de tudo como lugar da recriação. Se Benjamin é muito mais
catastrófico que utópico, ele não abdica da possibilidade de um futuro, uma saída, um escape,
o que se apresenta na ideia de redenção imbuída de seu pensamento teológico/filosófico.
Logo, segundo Cantinho “a ‘destrutibilidade’ é uma característica absolutamente
fundamental na constituição do objeto histórico. Ela é a condição sine qua non daquilo que
nos parece ser a possibilidade da construção de um novo olhar histórico, numa visão da
história a contrapêlo” (CANTINHO, 2008, p. 4). Tal como Warburg propusera uma nova
abordagem para a História da arte, Benjamin salientará a contestação à narrativa continuísta
da história em Sobre o conceito de história. Sua passagem mais conhecida é a que versa sobre
o “anjo da história”:

O anjo da história deve ter este aspecto. Voltou o rosto para o passado. A
cadeia de fatos aparece diante dos nossos olhos é para ele uma catástrofe
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sem fim, que incessantemente acumula ruínas sobre ruínas e lhas lança aos
pés. Ele gostaria de parar para acordar os mortos e reconstruir, a partir dos
seus fragmentos, aquilo que foi destruído. Mas do paraíso sobra um vendaval
que se enrodilha nas suas asas, e que é tão forte que o anjo já não consegue
fechar. Este vendaval arrasta-o imparavelmente para o futuro, a que ele volta
costas, enquanto um monte de ruínas à sua frente cresce até o céu. Aquilo
que chamamos de progresso é esse vendaval (BENJAMIN, 2008, p. 13-14,
grifo meu)

O passado narrado como uma “cadeia de fatos” – tal como na história nacional da
dimensão pedagógica do povo de que Bhabha nos fala exemplificado em How the West Was
Won – é na verdade um acúmulo de escombros, ruínas sobre ruínas, artificialmente
organizados em uma narrativa linear e progressista. Em oposição a esse tempo homogêneo e
vazio o que se deve propor é uma visão de tempo preenchida pelo agora. O agora no outrora e
o outrora no agora é a imagem dialética. Na narrativa da nação, é a atuação performática do
povo, como quer Bhabha, que atua no tempo do entre-lugar, no tempo da différance, no tempo
da imagem dialética. Não seria isso o que estaria expresso no pensamento de Derrida? “Os
conceitos de presente, de passado e de futuro, tudo o que nos conceitos de tempo e de história
deles supõe a evidência clássica – o conceito metafísico de tempo em geral – não pode
descrever adequadamente a estrutura do rastro” (DERRIDA, 1973, p. 81-82, grifo do autor).
Williams assim explica a citação:

Estes conceitos são inadequados porque pressupõem formas de presença que
contradizem a ausência de limites claros para o rastro. Por exemplo,
qualquer rastro no presente está conectado ao passado e ao futuro de um
modo que nega sua independência e sua sucessão. O passado está com o
presente e com o futuro de um tal modo que nega que seja passado de um
modo definitivo e, portanto, ausente do presente e do futuro. (WILLIAMS,
2005, p. 70)

Esse momento em que o passado irrompe no presente é o momento da redenção
em Benjamin, da conjugação de seu “Tempo Messiânico”, quando se rompe com o ciclo dos
dominantes através da restituição da justiça. Talvez isso seja aquilo que o próprio filósofo
denomina de apocatastasis, “a admissão de todas as almas no Paraíso” (BENJAMIN, 2012d,
p. 233), quando a memória total do passado poderia ser assumida no presente. Se assim o
fosse, poderíamos supor, com todos os riscos assumidos, que para os nossos propósitos essa
apocatástase aponta também para a transmodernidade, esta conjuntura histórica que tem sido
gerada – e percebida na cultura de massas – que também se manifesta na concepção de um
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mundo polifônico possível através da différance. A passagem [N 1a,3] em que Benjamin
menciona o termo permite-nos arriscar essa aproximação:

Pequena proposta metodológica para a dialética da história cultural. É muito
fácil estabelecer dicotomias para cada época, em seus diferentes “domínios”,
segundo determinados pontos de vista: de modo a ter, de um lado, a parte
“fértil, “auspiciosa”, “viva” e “positiva”, e de outro, a parte inútil, atrasada e
morta de cada época. Com efeito, os contornos da parte positiva só se
realçarão nitidamente se ela for devidamente delimitada em relação à parte
negativa [...] Por isso, é de importância decisiva aplicar novamente uma
divisão a esta parte negativa, inicialmente excluída, de modo que a mudança
de ângulo e visão (mas não de critérios!) faça surgir novamente, nela
também, um elemento positivo diferente daquele anteriormente especificado.
E assim por diante ad infinitum, até que todo o passado seja recolhido no
presente em uma apocatástase histórica. (BENJAMIN, 2006, p. 501)

Na supressão das dicotomias e das oposições binárias por meio da imagem
dialética todo o passado poderá ser enfim assumido no presente, todos os marginalizados,
silenciados, escamoteados poderão finalmente ser reconhecidos na história. Deste modo,
embora o pensamento benjaminiano seja mais catastrófico que utópico, ele rejeita a noção de
decadência e a nostalgia por um passado que se perdeu, vislumbrando no futuro uma
dimensão messiânica redentora – esvaziada de seu significado teológico:
Quando Walter Benjamin afirma que “o mundo messiânico é o mundo da
atualidade integral e, de todos os lados, aberta”, refere também que este é um
“espaço de imagens” (Bildraum) “que nós procuramos”, acrescentando que
esse é o lugar da história universal. Essa atualidade “supõe uma língua
universal, não uma língua como outra qualquer, mas a própria língua,
celebrada e festejada, purificada”. Ela “é a ideia da prosa, que é
compreendida por todos os homens, como a língua dos pássaros é
compreendida pelas crianças nascidas num domingo”. (CANTINHO, 2008,
p. 3)

Não há como não aproximar essa noção de uma “língua universal compreendida
por todos os homens” com a dimensão polifônica do pensamento bakhtiniano. Se esta é a
perspectiva utópica em Bakhtin, então a imagem dialética que conduz à apocatástase ocupa o
mesmo espaço no pensamento de Benjamin:

A imagem dialética, à luz desta concepção, aparece também como imagem
de desejo, na sua condição equívoca e dialética; por um lado, de ver destruir
o fio da continuidade, por outro, o desejo de um tempo que há de vir. O
desejo utópico, tal como ele se apresenta na imagem dialética, vive nessa
dilaceração íntima e que ganha a sua configuração na dialética em
suspensão. (CANTINHO, 2008, p. 4, grifo da autora)
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Assim, ainda que não falemos da superação plena das ilusões e falsas consciências
engendradas pela cultura de massa, falamos aqui da possibilidade de fala e de visibilidade de
quem tradicionalmente fora suprimido desse processo. Ao trazer esse fragmento ao centro da
representação, não estariam se encaminhando dimensões da apocatástase benjaminiana, ou
seja, o momento no qual todo o passado poderá ser assumido no presente, o instante da
redenção e libertação daqueles outrora oprimidos e silenciados? Seria possível para a cultura
de massas denunciar a catástrofe que se esconde sob a fantasmagoria do progresso moderno e
da nação? Seria ela capaz de visualizar aquilo que o Anjo da História visualizou à medida que
dá as costas ao falso tempo uniforme e permite surgir o fragmento? As respostas a essas
questões retóricas estão por se delinear, mas aqui as satisfazemos afirmativamente e unidas
num novo discurso e num novo projeto histórico a ser vislumbrado a partir de nosso objeto: o
da transmodernidade.

4.4 – A transmodernidade: polifonia e apocatástase

O projeto moderno ocidental traduziu-se principalmente na forma de uma ação
imperial da Europa sobre o globo, a expansão do progresso e da “civilização” por todos os
lugares do planeta. No primeiro capítulo expusemos como a tese da fronteira e o mito do
Oeste estão imbuídos dessa lógica civilizadora, traduzidas no imaginário estadunidense
através dos valores democráticos do agrarismo jeffersoniano e do destino manifesto. Em razão
disso, como imagem imperial, o western é também uma imagem eurocêntrica que propaga o
mito do progresso e o mito da modernidade. Historicamente, o mesmo pode ser dito a respeito
do papel dos Estados Unidos no século XX, os defensores desse projeto no limiar da
modernidade.
Em sua obra acerca do imperialismo no globo, Said (1995) nos oferece uma
análise do posicionamento imperial dos Estados Unidos na década final do século XX. O
autor problematiza o modo pelo qual aquela nação se configura na última superpotência
imperial do globo, principal articulador de práticas neocoloniais. Escrito em 1993, poucos
anos após a desagregação do bloco soviético e o encerramento da Guerra Fria, Said nota o
exagero daqueles que celebravam a ascendência americana no globo. Ainda assim, ao se
analisar a política internacional estadunidense na segunda metade do século passado é
possível perceber como toda ela foi basicamente guiada pela noção de que o país era o
guardião da civilização ocidental. Citando especificamente George Kennan, autor da política
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de contenção, Said afirma que “ele não tinha qualquer dúvida de que a Europa e os Estados
Unidos estavam em posição única para comandar o mundo, opinião que o fazia considerar seu
próprio país como uma espécie de ‘adolescente’ crescendo para ocupar o papel outrora
desempenhado pelo império britânico” (SAID, 1995, p. 352). É difícil não perceber a
atualização do potencial rejuvenescedor da fronteira nesse processo de amadurecimento e
estabelecimento da jovem e enérgica nação como herdeira na velha e sábia Europa.
Mesmo em autores menos chauvinistas e belicistas nota-se uma percepção de que
a liderança e a excepcionalidade dos Estados Unidos são fatos consumados, ainda que estes
substituam em suas ideias a ação imperialista tradicional nos moldes europeus do século XIX
e início do XX por uma noção de “responsabilidade mundial” de salvaguardar a moral – numa
formulação que retoma tanto “o fardo do homem branco” quanto o “Destino Manifesto”. O
western como narrativa imperial evidentemente colabora para a legitimação desses discursos.
Se Said indica que todos os anos entre 1945 e 1967 foram marcados por alguma intervenção
militar dos Estados Unidos no Terceiro Mundo, não é coincidência que tenha sido esse o auge
do western clássico, a imagem que respalda a ação imperial.
O mesmo autor afirma que quanto às vozes dissidentes, elas sempre existiram,
ainda que seu poder dissuasivo não tivesse sido muito eficaz, e reforça a ação imperialista
estadunidense ao final do século XX, principalmente a partir da Guerra do Golfo que
acontecia no momento de sua escrita. Essa constatação aparentemente contraria aquilo que
temos aqui argumentado, que seria propor que as imagens do Novo Western portam consigo
um forte sentido antiimperial. No entanto, ao analisarmos essas informações, o que se procura
é justamente matizar o alcance das representações e seus impactos sociais, encarando que a
ruptura com a imagem fixa da nação é um processo em curso e incompleto. John Wayne ainda
é um herói nacional para muitos, mas é importante salientar que a Academia tem dado
visibilidade a filmes que revisam a imagem da nação, em lugar de obras que endossem a
imagem tradicional de outrora. Esse reposicionamento que temos imaginado ser possível de
observar na nação estadunidense é mais explicitado após o impacto do 11 de setembro, fato
que Said não teve condição de problematizar em sua análise.
Quando elaborávamos esse trabalho, duas hipóteses se apresentavam: ou as novas
representações significariam uma desconstrução da imagem da nação de forma a implicar em
uma crítica ao discurso nacionalista devedor da modernidade, ou então era uma forma de
reposicionar a mitologia do Oeste de modo a conservar, em um mundo de crescente
antiamericanismo, a posição hegemônica dos Estados Unidos. Por tudo o que
problematizamos, é difícil supor que essa última seja a correta. Ainda que de 1980 até os dias
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atuais os Estados Unidos tenham sido presididos por um maior número de republicanos à la
John Wayne como Reagan e os dois representantes da família Bush, há mudanças evidentes
no que se refere aos temas específicos que este trabalho examina e que, no nosso entender,
endossam nossa tese de que o Novo Western é antes de tudo uma reavaliação da nação
imperialista herdeira da modernidade europeia.
O que se quer mais uma vez assinalar aqui é uma reavaliação dessa possibilidade
de enxergar a ruptura plena na imagem da nação. Estamos no processo. Como questiona
Karnal (2008, p. 18): “Que estranho país é esse que torna o livro de Michael Moore um
grande best-seller, lota salas de cinema que passam seus documentários e reelege com ampla
maioria o alvo dessas críticas5? Que país é esse que lê e cita avidamente Noam Chomsky lota
suas palestras e dá maioria política ao alvo de suas críticas?”. Para satisfazer a questão, o
autor foge da dicotomia de uma nação dividida em duas para propor aquilo com o que
concordamos: não há apenas duas nações estadunidenses, mas sim dezenas delas, o que, no
limite, implica em aceitar que não existe nenhuma.
Pela mesma razão a obra O mundo pós-americano do indiano Fareed Zakaria
(2008) figurou por dezenove semanas seguidas na lista dos mais vendidos no New York
Times. Para compreender a razão pela qual estaríamos caminhando para um mundo pósamericano – a última superpotência imperial do globo na ótica de Said – é interessante que o
autor proponha compreender três grandes mudanças de poder que aconteceram no mundo nos
últimos quinhentos anos: “A primeira foi a ascensão do mundo ocidental, um processo que
começou no século XV e se acelerou imensamente no final do século XVIII. Ela produziu a
modernidade, tal como a conhecemos [...] Produziu também o prolongado domínio político
das nações do Ocidente” (ZAKARIA, 2008, p. 11). A segunda mundança foi a ascensão dos
Estados Unidos no final do século XIX, que após a industrialização “tornaram-se a nação
mais poderosa desde a Roma imperial”. A essas duas Zakaria propõe a terceira, que denomina
de “a ascensão do resto”. É notório que o reposicionamento da nação estadunidense proposto
por Zakaria se deva ao crescimento dos agora denominados “países emergentes” e não
necessariamente a um reposicionamento voluntário estadunidense no globo. É, pois, uma
visão simpática, positiva, que parece minimizar a grande desigualdade que ainda existe no
globo. No entanto, ao destacar que esse “resto” não alude somente a Estados-Nação, Zakaria
auxilia a perceber um processo de fortalecimento de movimentos e ações que operam em um
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O autor se refere ao cineasta documentarista Michael Moore que conseguiu grande visibilidade no pós-11 de
setembro com o documentário vencedor do Oscar Fahreneit 9/11, onde fica explícita a oposição do cineasta a
George W. Bush, então presidente e reeleito em 2004.
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nível transnacional acima e abaixo do Estado-nação, tanto pelo viés positivo – como
organismos internacionais de defesa dos direitos humanos – quanto pelo negativo – como as
redes terroristas e grandes conglomerados econômicos internacionais. Por todos os lados, o
poder se afasta do Estado-nação. Assim, ainda que este livro seja bastante favorável a uma
máxima manutenção dos privilégios estadunidenses perante o globo no cenário pós-americano
– funcionando quase como um “manual sobre como agir nestes novos tempos” para o
estadunidense de classe média – é interessante observar sua defesa de que temos visto surgir
uma ordem internacional “definida e dirigida a partir de muitos lugares e por muita gente”.
Esse é o instante da transmodernidade, quando efetivamente se pode questionar a
supremacia de uma única superpotência imperial. O trans - alude a outras possibilidades
diferentes do pós-. Não se depreende dele a ruptura e a superação, mas também não se
possibilita pensar nos termos de uma continuidade simples. Numa figura pós-estruturalista
significa um atravessar do centro a partir das margens, permitindo-as serem percebidas em
seu significado positivo, em suas visões de mundo, em suas alternativas à catástrofe em que a
modernidade se tornou, com todas as suas promessas não cumpridas. Ela auxilia a esclarecer
porque apesar do fato de que as tensões da multiplicidade de significados e das várias
camadas de história presentes no faroeste desde sempre, estas só puderam irromper
especificamente após a década de 1970, manifestando exatamente a subversão da estrutura.
Tal foi o contexto em que a ilusão do progresso se desfez, a crítica à modernidade se tornou
dominante e o pensamento daqueles que a criticavam desde antes pode ser assimilado.
“Contra os pós-modernos não criticaremos a razão enquanto tal; mas acataremos sua crítica
contra a razão dominadora, vitimária, violenta. Não negaremos então a razão, mas a
irracionalidade pós-moderna; afirmamos a ‘razão do Outro’ rumo a uma mundialidade
transmoderna” (DUSSEL, 1993, p. 24).
É importante notar que já no estabelecimento do mito da modernidade havia quem
a criticasse. Dussel privilegia a figura do frei Bartolomé de Las Casas que já no século XVI
empreendeu uma crítica contumaz ao modo como os espanhóis estabeleciam suas colônias na
América e também ao processo de escravização do indígena. O filosófo afirma que
“Bartolomeu alcançou o ‘máximo de consciência crítica possível’. Colocou-se do lado do
Outro, dos oprimidos, e questionou as premissas da modernidade como violência
civilizadora” (DUSSEL, 1993, p. 85). Em outro local, o autor propõe que “Bartolomé é o
primeiro crítico frontal da modernidade, dois decênios depois do próprio momento do seu
nascimento” (DUSSEL, 2010, p. 361, grifo do autor). É importante mencionar essa ideia para
que nos afastemos dela. Dussel parece ignorar a interpretação que enxerga na retórica
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lascasiana um efeito contraproducente que em lugar de defender o indígena a partir de sua
condição de resistir, o vitima, apresentando-o como incapaz de oferecer resistência,
exagerando em sua debilidade, fraqueza e vulnerabilidade. Numa perspectiva bakhtiniana, é
como se a polifonia não se efetivasse, ficando apenas no limite da heteroglossia. A crítica é
válida por nos preocuparmos em nos afastar de qualquer abordagem politicamente correta –
tendendo à vitimização – do problema das desigualdades sociais tematizadas nas
representações das quais nos ocupamos, que, a nosso ver, esvazia o potencial transformador
que elas possuem.
A transmodernidade é assim uma forma de viabilizar a polifonia e a apocatástase,
permitindo que todas as vozes sejam ouvidas equipolentes e todo passado seja assumido no
presente. Ainda que o conceito emane da Filosofia da Libertação de Dussel, permeada por um
viés marxista, entendemos que ele pode veicular outras formas de libertação, questionar
outras formas de dominação e opressão. Uma das canções de Django Unchained destaca essa
dimensão, que para além da libertação da situação de escravizado, alude para um novo futuro
de mudança: “I’m looking for freedom [...] In time, the sun’s gonna shine one me nicely.
Somethin’ tells me good things are coming”. O desejo por um tempo mais justo de equidade e
isonomia. É essa libertação mais ampla que vemos figurada na ideia de uma
transmodernidade, como pontuamos através das terminologias de Bakhtin e Benjamin.
Quando a partir de nossas fontes nos apoiamos nestes dois filósofos, visando
empreender uma aproximação entre ambos, não supúnhamos que tal esforço tivesse sido
empreendido por Tim Beasley-Murray. Segundo o autor, o tema principal que une o
pensamento dos dois teóricos seria o da experiência e da forma, ou seja, em que medida o ser
humano é capaz de experimentar uma experiência autêntica a partir da forma social mutante
com a qual se depara. Por terem ambos vivido em um mundo de rápidas mudanças, o autor
propõe que na filosofia de ambos é possível encontrar respostas para questões da nossa
própria modernidade, no qual as mudanças são céleres como nunca. “Os pensamentos de
Bakhtin e Benjamin são igualmente marcados por uma sensação da natureza fraturada da
experiência especificamente moderna [...] Ambos os pensadores buscam as sementes da
experiência nova, produtiva e emancipatória nas novas formas que essas transformações
trazem à existência.”6 (BEASLEY-MURRAY, 2007, p. 1). Interessante que ambos sofreram

6

Texto original: “Bakhtin and Benjamin’s thoughts are similarly marked by a sense of the fractured nature of
specifically modern experience [...] Both thinkers seek the seeds of new, productive, and emancipatory
experience in the new forms that those transformations bring into being.”
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com o totalitarismo, o que apenas atualiza seu pensamento, num cenário de constantes
ameaças neototalitárias.
O autor empreende uma leitura muito similar à que pretendemos aqui: não
podendo abarcar exaustivamente o pensamento dos filósofos, ele elege os pontos em que um
ilumina o outro, em que as concepções podem ser aproximadas. Naturalmente está atento às
especificidades – como, por exemplo, ao destacar o caráter melancólico de Benjamin e o
satírico de Bakhtin para em seguida matizar essas características – mas o que importa mais é
aquilo que os une, as respostas que podem oferecer. Como o empreendimento de analisar as
aproximações propostas por Beasley-Murray é muito extenso, cabe destacar aquilo que dele
mais se relaciona com nossas próprias abordagens. A principal é o ponto fulcral do trabalho:

A preocupação central de Bakhtin e Benjamin é a questão do fechamento ou
abertura da forma. Formas fechadas (o épico e o monólogo, por exemplo, no
caso de Bakhtin; a obra de arte aurática tradicional ou o símbolo romântico,
por exemplo, no caso de Benjamin) fornecem um acabamento da
experiência, que fixa a experiência dentro do fluxo da vida. No entanto,
ambos os pensadores afirmam que formas fechadas como estas estão
intimamente ligadas a hierarquias sociais e políticas e resultam em uma
objetivação dos seres humanos e do mundo que habitamos. Bakhtin e
Benjamin desenvolvem teorias de formas abertas que desafiam o
fechamento: diálogo e romance, no caso de Bakhtin, e tradução, alegoria e
montagem, no caso de Benjamin. Estas formas promovem a preservação da
(inter)subjetividade, o desmantelamento das hierarquias autoritárias e uma
relação responsável entre a atribuição de forma e a integridade da
experiência.7 (BEASLEY-MURRAY, 2007, p. 18)

Eis o ponto de conexão que encaminha a nossa visão de transmodernidade. Contra
a fixidez da experiência que legitima as hierarquias, contra formas fechadas e por uma
assunção da pobreza de nossa experiência – o choque – que nos permita estar sempre abertos
para o diálogo com vozes que podem discordar de nós, mas que certamente podem colaborar
conosco. Não é sem entusiasmo que encontramos ao final do trabalho do autor, relações entre
o potencial redentor da imagem dialética e a polifonia do seguinte modo:

7

Texto original: “Bakhtin’s and Benjamin’s central concern is the question of the closedness or openness of
form. Closed forms (epic and monologue, for example, in the case of Bakhtin; the traditional auratic work of art
or the Romantic symbol, for example, in the case of Benjamin) provide a completion of experience which fixes
experience within the flux of life. Nevertheless, both thinkers argue that closed forms such as these are
intimately tied up in social and political hierarchies and result in an objectification of human beings and the
world that they inhabit. Bakhtin and Benjamin develop theories of open forms that challenge closedness:
dialogue and the novel, in the case of Bakhtin, and translation, allegory and montage, in the case of Benjamin.
These forms promote the preservation of (inter)subjectivity, the dismantling of authoritarian hierarchies and a
responsible relationship between the conferring of form and the integrity of experience.”
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A imagem dialética, [...] é um meio de levar o material do passado em um
relacionamento com o presente, de tal forma que um caminho para um futuro
redimido é aberto. Da mesma forma, o presente expandido do romance
polifônico contém “tensão entre oposições dialéticas”. A força das oposições
presentes e não resolvidas nas justaposições dramáticas do discurso
dialógico dá a tal discurso uma urgência – pronto a qualquer momento para
explodir e abrir a continuidade do processo histórico e saltar sobre o limiar
para o futuro. (BEASLEY-MURRAY, 2007, p. 152)

Assim, se no romance polifônico de Bakhtin – e em uma ordem social polifônica
– não há verdades incontestes, mas sim muitas realidades possíveis e não arbitrárias, BeasleyMurray defende que a melhor forma de traduzir essa ideia é a partir da imagem dialética, na
abertura que a cisão do tempo permite e descerra para o futuro, impedindo o fechamento e a
completude. Em ambos os pensadores mapeia-se uma dimensão de futuro alicerçada no
movimento, na instabilidade e da desarticulação do centro a partir do limite – fenômenos
apenas rascunhados no Novo Western. Uma dimensão de utopia que, como propõe Shohat e
Stam (2006, p. 34), não é traduzida em “modelos utópicos ou metanarrativas totalizadoras do
progresso, mas no sentido de utopias críticas que buscam [...] um processo permanente de
imaginar aquilo que ainda não existe”.
Quem assume a maternidade do conceito de transmodernidade é a espanhola Rosa
María Rodriguez Magda (2011). Reconhecendo que embora a noção de transmodernidade
pudesse ter circulado em alguns trabalhos anteriores ao seu, fora ela que a partir de 1989
procurou utilizá-lo com rigor teórico – de fato, Dussel começa a utilizá-lo em 1993. Segundo
a autora, a transmodernidade é perpassada por diversos sentidos de acordo com seus locais de
surgimento. Na acepção de Dussel, ela se refere às teorias do Terceiro Mundo que
reivindicam sua posição de igualdade perante a modernidade ocidental. Em outro lugar, ela
pode significar ainda uma síntese entre posturas pré-modernas e modernas, vinculando a
noção de progresso à preocupação com a diversidade cultural e religiosa. Entre estas e
algumas outras menos importantes, Rodriguez Magda propõe uma preocupação em comum:
elas “[...] demonstram uma mesma apreensão das contradições da modernidade e uma busca
por um novo modelo que explique as mudanças que se processam em nosso presente”8.
A autora reflete sobre como seu conceito é uma ruptura não somente com a
modernidade, mas também com a pós-modernidade. A ruptura evidenciada pela teoria pósmoderna desde a década de 1980 se manifesta na predominância de termos como fragmentos,
da desconstrução, da multiplicidade impossível de permitir uma reconstrução. Contudo, após
8

Texto original: “[...] que demuestran una misma captación de las contradicciones de la modernidad y una
búsqueda de un nuevo modelo que dé razón de los cambios que se operan en nuestro presente.”
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vinte anos de expansão, o que Magda percebe é uma “crise da crise”. Segundo sua ótica, as
Grandes Narrativas modernas não são mais aceitáveis, mas têm sido substituídas por um
Grande Relato que reagrupou o todo caótico e totalizante: a globalização – ou pelo menos a
última etapa dela vivida desde 1970. É através dela que uma “política mundial policêntrica”
pode ser estabelecida, um contexto em que não haja mais um único centro de poder, o que
reforça a abordagem dos Estados Unidos como último grande império da modernidade.
Acrescentando aos dois sentidos anteriores – transmodernidade como discurso periférico que
atravessa o centro da modernidade e como conjugação de formas modernas e pré-modernas
para o enfrentamento de conflitos culturais – essa última acepção, pautada no surgimento de
um novo Grande Relato (ou Grande Feito), a autora propõe:
Mais do que o prefixo “pós” o de “trans” seria mais adequado para
caracterizar a nova situação, uma vez que conota a atual forma de
transcender os limites da modernidade, fala de um mundo em constante
transformação, com base, como já apontou não só em fenômenos
transnacionais, mas também no primado da transferência de informações em
tempo real, atravessado de transculturalidade, no qual à criação remete a
uma transtextualidade artística e à inovação pretendida como
transvanguarda. Então, se à sociedade industrial correspondeu uma cultura
moderna e à sociedade pós-industrial uma cultura pós-moderna, uma
sociedade globalizada corresponde a um tipo de cultura que denomino
transmoderna.9 (MAGDA, 2011, p. 6, grifo da autora)

De fato, ainda não se problematizou adequadamente no mundo contemporâneo
muitos efeitos dos problemas com os quais nos ocupamos neste trabalho. Como, por exemplo,
pensar a recepção de filmes que são “compartilhados” pela rede mundial de computadores;
como avaliar as implicações das novas facilidades ao acesso dos mesmos, quais alterações os
serviços streaming promovem na relação entre espectador e imagem? Deste modo, ainda que
a autora não veja a transmodernidade como um desejo ou uma meta, é possível compreendê-la
a partir dos problemas do nosso tempo, problemas estes que nossas fontes nos colocaram, e
conceber em oposição ao projeto moderno ocidental um projeto transmoderno pluricêntrico,
que integre outras racionalidades, outros tempos históricos, outras formas de se apropriar do

9

Texto original: Más que el prefijo “post” sería el de “trans” el más apropiado para caracterizar la nueva
situación, dado que connota la forma actual de transcender los límites de la modernidad, nos habla de un mundo
en constante transformación, basado, como hemos apuntado, no sólo en los fenómenos transnacionales, sino
también en el primado de la transmisibilidad de información en tiempo real, atravesado de transculturalidad, en
el que la creación remite a una transtextualidad y la innovación artística se piensa como transvanguardia. Así
pues, si a la sociedad industrial correspondía la cultura moderna, y a la sociedad postindustrial la cultura
postmoderna, a una sociedad globalizada le corresponde un tipo de cultura que denomino transmoderna.
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meio-ambiente e na percepção de que existem múltiplas trajetórias de desenvolvimento
histórico, contra a unilinearidade do progresso euroamericano:

A globalização como totalidade envolvente conforma, assim, uma nova
situação que requer um paradigma conceitual renovado. Nós não estamos
mais no pós, mas sim no trans [...] Aceitá-lo é o primeiro passo para pensar
sua complexidade geoestratégica, cultural, econômica. As explosões
arcaicas, recursos pré-modernos ou contramodernos são também lascas deste
multiforme Caos. A morte, a destruição, o desafio... também estão na
Internet. Esta é a condenação, mas também o desafio com o qual a
Transmodernidade nos confronta, afiar as armas da razão é nosso único
baluarte.10 (MAGDA, 2011, p. 11)

Ainda que muitos vejam incompatibilidades entre o pensamento de Rosa María
Magda e Enrique Dussel – um mantendo a noção de centro e o outro enfatizando a fala da
exterioridade – preocupamo-nos em reforçar o que ambos têm em comum, de modo que a
transmodernidade se configure não apenas em um processo histórico em construção, mas
também em um projeto de futuro utópico – no sentido que apreendemos de Bakhtin e
Benjamin – que certamente passa por um reposicionamento dos Estados Unidos no cenário
global. Nesse projeto, os fragmentos outrora ignorados podem ser assumidos como
equipolentes e suas narrativas históricas como alternativas reconhecidas.
Se o cinema enquanto cultura de massa pode auxiliar na consecução desse projeto,
se a imagem possui essa capacidade no mundo, se o que propomos é uma crítica qualificada
do mito do progresso e da modernidade, então precisamos de algumas linhas para não
posicionar este trabalho fora do âmbito do academicamente correto. A discussão, emprestada
de Shohat e Stam (2006) pretende pontuar o quanto um discurso que se guia por essa
dimensão politicamente correta é ineficiente e infrutífera. Se tomado em uma acepção mais
próxima da direita é o “manual de bons costumes”, uma forma polida e não questionadora de
se portar perante os problemas do mundo. De outro lado, numa acepção mais esquerdista
radical, pode levar à defesa de posicionamentos políticos inflexíveis. No atual contexto, ser
politicamente correto é uma falha, uma atitude mais próxima do primeiro sentido que
colabora para prática de censuras e violências. Mas também não se pode endossar um
“politicamente incorreto”, principalmente no humor, que se arroga o direito de ser agressor,
10

Texto original: “La globalización como totalidad envolvente conforma, pues, una nueva situación que requiere
de un renovado paradigma conceptual. No estamos ya en lo post sino en lo trans [...] Aceptarlo es el primer paso
para pensar su complejidad geoestratégica, económica, cultural. Los estallidos arcaicos, las apelaciones
premodernas o contramodernas son también las esquirlas de este Caos multiforme. La muerte, la destrucción, el
desafío… están igualmente en Internet. Esta es la condena, pero también el reto que la Transmodernidad nos
depara, aguzar las armas de la razón nuestro único baluarte.”
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desrespeitoso, explicitamente violento – essa não é a sátira e a carnavalização pretendida por
Bakhtin.11 Estamos no limite entre o manual de bom comportamento entre as diferenças e a
radicalização da diferença através da exacerbação do preconceito.
Nesse sentido, não recair nos extremos também auxilia a evitar uma atitude de
autocomplacência das maiorias ou de competição pelo posto de vítima principal das minorias
(como promove uma abordagem lascasiana do indígena); ajuda assim a fugir das caricaturas.
Duas situações recentes no Oscar expõem essa questão. A primeira se relaciona com a derrota
de Brokeback Mountain em 2005 para o filme Crash (Crash – No limite, 2004) de Paul
Haggis para o Oscar de melhor filme. Quando Jack Nicholson leu o nome do vencedor foi
perceptível uma sonora interjeição de assombro. Crash é um filme que procura abordar os
conflitos étnicos a partir da exposição de situações de tensão entre diversos personagens –
quase caricaturais – das variegadas nacionalidades que compõem a sociedade dos Estados
Unidos. Apesar do intento desafiador, Brokeback Mountain é um filme muito mais
provocativo, inquietante e transgressor pela forma como abala as estruturas do imaginário
social estadunidense, mas o voto da Academia foi para o filme “multicultural”. A intenção
seria louvável; no entanto, como bem observa Turan o filme oferece somente uma grande
porção do tipo de satisfação que Hollywood produz sendo: “[...] de certa forma, um feel-good
movie sobre o racismo, um filme que você pode ver e se sentir uma pessoa melhor; um filme
que poderia te fazer acreditar que você tinha feito o seu dever moral e examinado sua alma,
quando na verdade você estava apenas reafirmando seus preconceitos”12 (TURAN, 2011, p.
101). Eleger Crash em lugar de Brokeback Mountain foi, assim, uma atitude politicamente
correta. Outra situação similar é a que envolveu o vencedor do Oscar de 2014. Ainda que 12
Years a Slave (12 anos de escravidão, 2013) seja um filme perturbador e uma bela realização
estética, obteve grande repercussão a notícia de que votantes da Academia elegeram a obra
como a melhor do ano sem ter sequer assistido à mesma. Segundo os sites de notícia, o voto
foi justificado pelos membros em razão da “relevância do tema” que o filme veiculou. A
situação toda já havia, contudo, se convertido em anedota quando a apresentadora Ellen
Degeneres, em seu discurso de abertura da cerimônia, propôs que havia duas possibilidades
para aquela noite: a) 12 Years a Slave vencia o prêmio de melhor filme; b) todos os presentes
11

Basta que citemos os atentados recentes ao jornal satírico francês Charlie Hebdo para que se planteie a
importância da discussão entre esses limites nas sociedades contemporâneas. A situação toda, que perpassa os
temas da liberdade de expressão, da censura e da xenofobia coloca-se, indubitavelmente, como uma discussão
necessária à construção de uma ordem transmoderna.
12
Texto original: “[…] in some ways, a feel-good movie about racism, a film you could see and feel like a better
person; a film that could make you believe that you had done your moral duty and examined your soul when in
fact you were just getting your buttons and your preconceptions reconfirmed.”
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na cerimônia e votantes da Academia eram racistas. O filme venceu e se tornou de exibição
obrigatória nas escolas do país – uma atitude politicamente correta?
Esses exemplos contribuem para a percepção de que em nenhum momento
estamos tentando posicionar a indústria de Hollywood como um veículo efetivamente
transmoderno. Ela ainda funciona no interior da mais absoluta lógica capitalista. Entretanto,
mediante o fato de que alguns tenham votado no filme pela sua “relevância temática” – basta
lembrar que no ano anterior concorreram Django Unchained e Lincoln, filmes que também
focam o tema da escravidão – é possível afirmar que mesmo se baseando em atitudes
politicamente corretas, estas podem colaborar para a consagração do limite, da margem, da
escrita de uma história a contrapêlo. O que intentamos cristalizar aqui é uma atitude que
rastreia a transgressão e a desconstrução e que permita ao fragmento emergir em sua plenitude
e não como uma caricatura moral e esteticamente correta e esvaziada de seu potencial de
ruptura, mesmo que essa transgressão seja negada ou silenciada. É não simplesmente encarar
o entretenimento como a suprema alienação imobilizadora da massa, mas como um espaço no
qual mesmo obras aparentemente “politicamente corretas” podem auxiliar a perceber a
transformação e a mudança:

Uma hermenêutica radical dos meios de comunicação de massa deveria
enfatizar uma consciência de todas as vozes culturais que lhe servem de
base. Ela deveria apontar tanto para as vozes “fora da tela” que representam
a hegemonia quanto para as vozes que foram abafadas e suprimidas. O
objetivo seria discernir entre os tons frequentemente distorcidos da utopia
nos meios de comunicação e ao mesmo tempo indicar os obstáculos
estruturais que impedem que a utopia seja factível ou, às vezes, até
imaginada [...] Tal abordagem deveria combater a seletividade de vozes
promovida pela cultura de massa. Ela deveria recuperar o potencial crítico e
utópico dos textos midiáticos, mesmo quando esse potencial é negado ou
reprimido no interior dos próprios textos. Não se trata de impor uma
interpetração, mas de identificar e ampliar as vozes reprimidas do texto.
(SHOHAT; STAM, 2006, p. 471)

Para tanto, podemos dizer que buscamos assumir uma atitude transmoderna e
polifônica ao analisarmos nosso problema pelo prisma de diversas vozes. O princípio de nossa
atitude epistemológica foi o de avaliar que se o problema da modernidade é um problema de
matriz eurocêntrica, as alternativas a este projeto não poderiam assim emanar unicamente
dessa centralidade. Mais ainda, se a modernidade sempre conviveu com vozes silenciadas,
importante na análise de uma transmodernidade – e de uma obra transmoderna como o Novo
Western – seria permitir que vozes que estão além das linhas que separam o centro e a
periferia do mundo, o desenvolvido e o subdesenvolvido pudessem se manifestar. É assumir
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um pensamento pós-abissal como afirma Boaventura Santos (2010) que “tem como premissa
a ideia da diversidade epistemológica do mundo”. É por isso que importa que se ouçam os
argumentos de latinos e ibéricos (Dussel e Magda), de sujeitos diaspóricos (Hall, Bhabha e
Said) bem como se reverberem as críticas mais positivas do centro a si mesmo (Benjamin e
Bakhtin).
Esses autores funcionam eles próprios como tradutores na Babel transmoderna.
Agindo como o diaspórico, como o sujeito da différance, o indivíduo híbrido que não está
mais de posse de certezas inabaláveis pode colaborar para a construção de um mundo em que
o diálogo seja possível. É importante, ao final deste trabalho, reforçar que a dimensão
dialógica em Bakhtin não significa consenso; antes, indica a disputa de vozes, onde forças
centrípetas e centrífugas atuam explicitando as estratificações e as disputas de poder. Do
mesmo modo, não podemos nos esquecer de que a imagem dialética é uma cisão violenta do
tempo, uma ruptura no tranquilo e harmônico continuum. A transmodernidade que
vislumbramos estar sendo estabelecida nos filmes de faroeste é, pois, um espaço de
contestação e disputa, mas é importante frisar que as mesmas não se manifestam na forma da
violência física, da destruição do outro, como o mito moderno efetivou ele mesmo. Rastrear o
projeto transmoderno no Novo Western através de uma denúncia da violência moderna contra
a natureza e as diversidades étnica e de gênero é não somente identificar um processo em
curso, mas também defender um momento histórico de respeito, tolerância, diálogo e
solidariedade, no qual todas as vozes tenham possibilidades equivalentes de serem ouvidas em
igual intensidade – como na polifonia bakhtiniana – e todo passado possa ser assumido no
presente – como na apocatástase benjaminiana.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

That is no country for old men. The young
In one another's arms, birds in the trees
– Those dying generations – at their song,
The salmon‐falls, the mackerel‐crowded seas,
Fish, flesh, or fowl, commend all summer long
Whatever is begotten, born, and dies.
Caught in that sensual music all neglect
Monuments of unageing intellect.
Once out of nature I shall never take
My bodily form from any natural thing,
But such a form as Grecian goldsmiths make
Of hammered gold and gold enamelling
To keep a drowsy Emperor awake;
Or set upon a golden bough to sing
To lords and ladies of Byzantium
Of what is past, or passing, or to come.

How the West Was Lost – “como o Oeste se perdeu (ou foi perdido)” ou em uma
paráfrase do título em português do filme de 1962, “a perda do Oeste” – é o título de algumas
produções culturais veiculadas desde o lançamento do filme épico que icensara o mito do
Oeste analisado no terceiro capítulo desta tese. Deu nome a episódios de diversas séries
televisivas, como quando em 1973 uma série animada infantil trazia um indígena para a
cidade em um dos episódios para mostrar que “a cultura nativa americana era muito mais do
que eles haviam visto nos westerns”1. O tema do indígena é predominante nas produções com
o título. Em 1993 um documentário exibido na TV usou o título para pensar na “perda do
Oeste” pelos indígenas estadunidenses2, mesmo mote utilizado por uma série de 2013 que
apresenta um motociclista percorrendo as estradas estadunidenses, o qual em um dos
episódios procura mostrar o westward movement pelo ponto de vista das nações Cheyenne e
Lakota (os sioux)3. A ideia é endossada até mesmo por um diretor australiano que em 1987
discute a apropriação de terras aborígenes e a condição degradante de vida dos mesmos na
Austrália4 – o que reverbera o alcance das representações do faroeste estadunidense. Por outro

1

Disponível em: http://www.imdb.com/title/tt2602834/?ref_=fn_al_tt_9.
Disponível em: http://www.imdb.com/title/tt2158108/?ref_=fn_al_tt_2.
3
Disponível em: http://www.imdb.com/title/tt2903814/?ref_=fn_al_tt_8.
4
Disponível em: http://www.imdb.com/title/tt1778271/?ref_=fn_al_tt_3
2
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lado, em uma abordagem mais abrangente como a que temos proposto, em 2008 um
documentário explica o declínio do mito do Oeste no cinema a partir das transformações
sociais experimentadas pelos Estados Unidos desde a década de 1950.
Propor o western como representação fílmica da narrativa da nação a partir da
frontier thesis turneriana e enxergar em suas novas representações a “perda” dessa imagem de
nação é um argumento que, como acabamos de exemplificar, tem sido defendido a partir de
outras fontes por outros autores. Refletindo sobre o significado do cinema para o
nacionalismo estadunidense, o norte-americano Robert Burgoyne (2002) percebe também o
modo como a narrativa nacional está sendo reformulada por contranarrativas através das
representações de filmes históricos. Nas palavras do autor: “em vez de ensaiar a narrativa da
fundação que [...] [significa] ‘é disso que viemos’, os filmes históricos contemporâneos
buscam, de maneira geral, recuperar uma mensagem diferente do passado, uma mensagem
que validará a realidade cada vez mais híbrida e polivalente da vida norte-americana e que a
ligará a uma imagem de nação que expresse um sentido de “isso é o que somos”
(BURGOYNE, 2002, p. 13)
Depois de tudo o que expusemos, o mesmo pode ser dito em relação aos filmes de
faroeste contemporâneos que constroem, segundo a ideia de Burgoyne, uma identidade
transversal, com um caráter antagônico de reescrita da ficção dominante. Essa reescrita da
narrativa nacional é tributária das lutas étnicas, raciais e de gênero, fato que buscamos apontar
aqui. Interessa salientar também que, em sua metodologia, o autor parte de Bakhtin para
utilizar um conceito de “memória de gênero”, mediante o qual os gêneros cinematográficos se
tornam repositórios de comportamento pretérito, um arquivo de memória que permite ao
passado falar ao presente – como na imagem dialética. Da mesma maneira, o autor recorre a
Bhabha na defesa de que o cinema estadunidense contemporâneo tem respaldado
predominantemente uma “narrativa nacional híbrida” ao privilegiar histórias que foram
excluídas dos relatos tradicionais: “Esses filmes sugerem que existem potencialmente muitas
histórias embutidas num dado momento histórico, histórias que podem ser plurais e
conflitantes e que exigem diferentes construções do passado nacional. A partir dessas histórias
plurais e conflitantes, podemos começar a entrever os contornos de uma forma pluralista ou
policêntrica da identidade nacional [...]” (BURGOYNE, 2002, p. 25)
Com efeito, as conclusões do autor, como as nossas, apontam não para a
eliminação completa do significado da nação na atualidade. Ainda que profundamente
ressignificado, o Estado-nação permanece importante do ponto de vista cultural e emocional –
ele é imaginado e não imaginário –, perdurando como fonte de sentido para ações sociais e
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para o reforço de sentimentos de solidariedade e pertencimento identitário. No entanto, o que
propomos em consonância com Burgoyne é que a nação perde o seu posto majoritário de
fonte de referências, permitindo ao sujeito transmoderno reivindicar outras formas plurais de
autoidentificação que o tornam cada vez mais descentrado.
O que fazemos aqui é assumir esse contexto de crítica à narrativa nacional como
um desdobramento da contestação à modernidade centrípeta, como discurso e como processo
histórico, possível a partir de 1970. Deste modo, “how the west was lost” possui uma dupla
ambiguidade. A primeira se refere ao significado de West. Mais que o Oeste estadunidense,
West alude ao próprio Ocidente. Logo, o que se perdeu foi toda a sociedade ocidental. Todas
as promessas de progresso e desenvolvimento sem limites. Todo o potencial da razão
iluminista. Toda a ilusão dominadora que traçou uma curva ascendente desde o humanismo
renascentista. Mais que este, contudo, o que se questiona é o ego conquiro ocidental, a certeza
de estar no caminho certo do progresso que conduziria a humanidade a patamares cada vez
mais seguros por meio do domínio da natureza e com o custo necessário da subjugação de
culturas. Dessarte, a segunda ambiguidade aponta para o “se perder”. O mundo Ocidental não
apenas “foi perdido” como também “está perdido”, não oferece mais respostas certas e
soluções definitivas.
Isso conduz alguns filósofos a questionarem: estamos indo “Rumo ao abismo?”
(MORIN, 2011). No livro com este nome, Edgar Morin, articulista de periódicos franceses,
defende a urgente necessidade de, em meio ao caos em que vivemos, propor novas narrativas
que ofereçam significados, desde que estes abandonem as promessas falhas da civilização.
Em outro trabalho, o filósofo tematiza que “a barbárie não é apenas um elemento que
acompanha a civilização, ela é uma de suas partes integrantes. A civilização produz barbárie,
e, principalmente, ela produz conquista e dominação” (MORIN, 2009, p. 17). Nesse cenário, a
Europa se coloca durante os quinhentos anos de modernidade como a grande inovadora da
barbárie, até que se chegue ao tempo atual, quando a “barbárie europeia se encontra em franca
regressão” (MORIN, 2009, p. 39). E os Estados Unidos, país “adolescente” herdeiro da
“velha” Europa? Caminham rumo ao abismo? Estão regredindo nos efeitos de sua barbárie ao
defenderem a “democracia” no mundo?
Outro escritor que se preocupa com a questão da barbárie no avanço da civilização
ocidental capitaneado pela Europa é Todorov. Em seu influente A conquista da América: a
questão do outro, o linguista búlgaro pensa a conquista da América como o encontro mais
surpreendente da história humana, dado o grau de sua imprevisibilidade e estranheza. O feito
iniciado por Colombo o tranformara assim no protótipo do homem moderno, como

CONSIDERAÇÕES FINAIS

411

procuramos problematizar no primeiro capítulo – ainda que a modernidade plena se
concretizasse somente na figura de Cortez. A dominação moderna se dera através da
linguagem, utilizando-se de uma comunicação diferenciada em relação à praticada pelos
indígenas. No epílogo da obra, Todorov invoca uma “profecia” de Las Casas (apud
TODOROV, 1993, p. 241): “Creio que por causa dessas obras ímpias, criminosas e
igmoniniosas, perpetradas de modo tão injusto, tirânico e bárbaro, Deus derramará sobre a
Espanha sua fúria e sua ira, porque toda a Espanha, bem ou mal, teve o seu quinhão das
sangrentas riquezas, usurpadas à custa de tanta ruína e extermínio”. Assumindo em lugar da
Espanha toda a Europa ocidental, Todorov denuncia a incapacidade do sujeito moderno de,
embora conhecendo o outro, reconhecê-lo em sua plenitude, fazendo desaparecer a realidade
exterior, o que constroi a heteroglossia, mas não a polifonia. Na acepção de Todorov, este
tempo está acabando e a profecia de Las Casas se cumpre sobre o Ocidente. “Os
representantes da civilização ocidental já não acreditam tão ingenuamente em sua
superioridade [...]” (TODOROV, 1993, p. 245). O mesmo poderia ser aplicado aos Estados
Unidos? Se não em 1993, em plena Guerra do Golfo, não faria sentido esta afirmação pós-11
de setembro? As representações do Novo Western não estariam colocando em xeque essa
imagem onipotente e superior? Em outra obra, Todorov afirma sobre a sociedade europeia:
“Chegou o momento em que cada um de nós deverá tomar suas responsabilidades: temos de
proteger nosso frágil planeta e seus habitantes, tão imperfeitos, os seres humanos”
(TODOROV, 2008, p. 226). Esta mesma angústia e desorientação, ao nosso ver, vem se
abatendo sobre a autoimagem da superioridade estadunidense.
Estas últimas palavras são escritas sob o peso de pronunicamentos recentes do
presidente Obama. Em 17 de dezembro de 2014, em discurso à nação, Obama comunicou
aquele que pode ser o grande feito de seu governo: o restabelecimento das relações
diplomáticas com Cuba após cinquenta e três anos de interrupção das mesmas. Nas palavras
do presidente – que já marcara a história por ser o primeiro negro a ocupar a Casa Branca e
pelas medidas antibelicistas como a retirada de tropas do Oriente Médio – as mudanças visam
“por fim a uma abordagem superada há décadas” e de modo a salientar ainda mais a dimensão
de ruptura que a decisão implica, afirmou: “Não creio que possamos continuar a fazer a
mesma coisa por mais de cinco décadas e esperar resultado diferente” e ainda “Deixemos para
trás o legado tanto da colonização quanto do comunismo”. Mais do que o aspecto histórico da
decisão política, ela também é um claro aceno do governo estadunidense à imensa parcela
latina de sua sociedade – a maior “minoria étnica” dos Estados Unidos na atualidade. O tempo
dará a exata dimensão do que a frase em alto espanhol dita por Obama – “Somos todos
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americanos” – significa. Se apenas um eco de James Monroe que reposiciona a liderança dos
Estados Unidos no “Hemisfério Ocidental” ou se alude de fato a uma revisão da identidade
nacional estadunidense, onde American adjetive efetivamente a todos os habitantes das
Américas, expondo assim a hifenização plena da sociedade estadunidense – fazendo do hífen
a ponte imaginada por John Wayne, ainda que através de sua cabal aceitação e não rejeição.
Que papel os Estados Unidos desempenharão perante o globo nas próximas décadas é
obviamente uma incógnita, e como eles se posicionarão perante a “ascensão do resto” do
mundo transmoderno também é outro ponto a se avaliar. Pistas podem estar contidas nas
últimas palavras do presidente, com uma nota benjaminiana que não pudemos deixar de notar.
Nelas podem estar alguns elementos para essas respostas: “Efetuar transformações é difícil
em nossas próprias vidas e nas vidas de nações. É ainda mais difícil quando carregamos nos
ombros a carga pesada da história”.
*
Também enquanto essas palavras são escritas Quentin Tarantino está filmando seu
oitavo filme – se considerarmos Kill Bill como uma única obra –, que para nossa satisfação
será um western chamado The Hateful Eight – algo como “Os oito detestáveis”, numa clara
alusão ao faroeste de John Sturges The Magnificent Seven (Sete homens e um destino, 1960),
que, segundo especulações, também será refilmado. A ideia de que Tarantino explore em duas
obras seguidas o mito do western – que como apontamos no trabalho perpassa toda sua
filmografia – é absolutamente significativa para este trabalho, pois planteia a importância que
a tese da fronteira ainda significa no processo de imaginação da nação estadunidense. É
impossível não aguardar com expectativas a abordagem que o diretor fará a partir de seu
cinema afeito à carnavalização celebratória e desconstrutora. Tarantino se apropria do gênero
do cinema clássico, mas rejeita a estética naturalista do mesmo, não cedendo, de igual modo,
às expectativas do “cinema convencional contemporâneo” que oferecem as fórmulas mais
recorrentes e – literalmente – familiares do grande público. Se Mauro Baptista (2013) afirma
que Tarantino faz um “cinema de gênero pós-moderno”, e por essa razão sua obra nos é tão
relevante, poderíamos aqui assumí-lo como um diretor transmoderno pelo modo como
“atravessa” o cinema clássico refundando-o em novos termos. Seu cinema é cheio de
“fantasmas e imagens sobreviventes”. Se afirmamos que a narrativa cinematográfica foi um
dos modos pelo qual a nação – imperialista, no caso estadunidense – foi imaginada
confundindo-se com a narrativa nacional, a (des)estrutura narrativa de Tarantino celebra e
assim desconstrói a própria narrativa histórica da nação – processo semelhante ao duplo
esforço dos irmãos Coen em No Country for Old Men e True Grit.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

413

*
O irlandês W. B. Yates, um dos maiores poetas do século passado, escreveu, em
idade madura, um de seus poemas mais famosos. Em Sailing to Byzantium (Velejando a
Bizâncio) Yates pensa sobre o lugar do velho perante o mundo jovem, moderno, tal qual
Benjamin, buscando situar a tradição no presente. “Aquela não é terra para velhos”, diz o eulírico. Em verdade, o mundo moderno não reserva lugar para velhos. A música sensual da
novidade causa a negligência dos monumentos passados, os vultos intelectuais de outrora. A
saída diante da novidade que suplanta a velhice está na morte, o “artifício da eternidade”, que
é como um velejar para Bizâncio. Ali, os sábios dos mosaicos libertarão a velha humanidade
de sua forma natural e este novo homem – este fantasma, esta imagem sobrevivente – cantará
aos senhores e senhoras de Bizâncio “o que passou, o que se passa e o que está por vir”.
A angústia do eu-lírico é a angústia de Ed Tom Bell, o xerife aposentado de No
Country for Old Men, que em uma narrativa fictícia passada em 1980 se pergunta, ante a
violência irracional, ante o mundo em desagregação, ante a falência de suas certezas estáveis,
como os velhos agiriam nesses novos tempos. Como se portar em um mundo no qual os mitos
são contestados, onde a imagem da nação é descontruída, onde não há mais um único
progresso, um único caminho a seguir, onde o vácuo foi criado? Como salientamos em nosso
trabalho, concentrar a narrativa no xerife, o sujeito que insiste em dar sentido a esse mundo é,
ao fim e ao cabo, defender a necessidade de novos tipos de experiências assumidas como
autênticas perante o choque da transmodernidade. Ainda que essa nova experiência parta do
reconhecimento de nossa pobreza, ela deve ser buscada, algo deve ocupar o vácuo, mesmo
que essa nova experiência seja transitória e fugidia, válida pelo exato instante em que não é
superada. Parece-nos que a polifonia bakhtiniana e a imagem dialética benjaminiana auxiliam
a imaginar novas experiências perante as formas de existência transmodernas que, para o bem
ou para o mal, nos confrontam diariamente.
Este não é um mundo para velhos – velhas ideologias, velhas dicotomias
estruturalistas, velhas utopias teleológicas, velhos preconceitos. Mas não é um mundo onde a
velhice possa ser irresponsavelmente desprezada. Há em toda a velhice uma sabedoria que
não pode ser negligenciada. Tem que haver lugar para a tradição nesse mundo transmoderno,
um lugar que recupere até mesmo epistemes pré-modernas ou antimodernas na consecução de
um mundo efetivamente policêntrico e cosmopolita, onde não haja um único império a
viscejar sobre todos. Bizâncio foi, talvez, a primeira grande cidade cosmopolita da história.
No entrelugar, na fronteira entre Ásia e Europa, como o ponto articulador de todo o velho
mundo pré-conquista da América, Bizâncio fulgura no tempo não como o único centro do
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qual emergiam as verdades, mas como o lugar da passagem, o lugar em que diversas culturas
se cruzavam, imiscuíam-se, refundavam-se – não sem conflito ou tensão. A Bizâncio
idealizada do eu-lírico de Yates – o mosaico composto por vários fragmentos – é a figura do
mundo transmoderno. Ilustrando a morte que já está contida em tudo que nasce, velejar para
Bizâncio é renunciar à celebração atordoante da onipresente novidade moderna, abrir-se ao
diálogo polifônico com todas as vozes que se desconhece e permitir que todos os percursos
históricos sejam reconhecidos no presente, através da morte dos velhos mitos e certezas – não
há país para eles. Quem sabe assim o Anjo da história, ao romper com o vento do progresso
que o impele ao futuro, se converta no pássaro dourado de Yates que pode cantar, como em
um lampejo desde o paraíso, “of what is past, or passing, or to come”.
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