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SERGIO LEONE E CLINT EASTWOOD NO SET DE “TRÊS HOMENS EM CONFLITO” (1966)



PREFÁCIO

Na primeira metade do século XX, o crítico francês André Bazin definiu o western 
como “o cinema americano por excelência”. A partir da década de 1950, porém, esse mesmo 
gênero também funcionou como plataforma para diretores de outros continentes darem con-
tribuições fundamentais à história das formas cinematográficas. 

Entre os realizadores que em algum momento de suas carreiras souberam reinventar 
o western fora das fronteiras dos EUA estão dois dos mais importantes de toda a história do 
cinema. Akira Kurosawa buscou criar um western nipônico em Os Sete Samurais (1957), 
produzindo assim um dos maiores sucessos do cinema asiático de todos os tempos. Poucos 
anos depois, o italiano Sergio Leone apresentaria ao mundo uma série de westerns barrocos 
inspirados pela mitologia do gênero nos EUA, pelo realismo por vezes brutal do cinema 
italiano e pelas aventuras de espadachins japoneses que, graças a Kurosawa, haviam se popu-
larizado mundo afora. Filmada em parte na Espanha e estrelada por atores americanos, a série 
de Leone ficaria conhecida como a “Trilogia dos Dólares” (Por Um Punhado de Dólares, 
1964; Por Uns Dólares a Mais, 1965; Três Homens em Conflito, 1966) e seria o paradigma 
de um ciclo de filmes inspiradíssimo apelidado de spaghetti western. 

É muito difícil, então, resistir à empolgação no momento de apresentar Era uma vez 
no spaghetti western – O estilo de Sergio Leone, de Rodrigo Carreiro. Trata-se, afinal, da 
primeira pesquisa de fôlego publicada no Brasil sobre esse cineasta italiano. Além do mais, o 
texto é resultante da tese de doutorado do autor, que é também jornalista e cinéfilo, capaz de 
aliar a profundidade do texto acadêmico ao prazer e à comunicabilidade dos bons trabalhos 
críticos. 

Neste livro, o leitor começará conhecendo um pouco da história do spaghetti western, 
filão explorado em centenas de fitas italianas distribuídas mundialmente nas décadas de 1960 
e 1970. Esses filmes, que obtiveram extraordinário sucesso popular, acabaram desafiando 
os próprios diretores e produtores americanos, obrigados a dar respostas cinematográficas à 
altura. Isso se verifica, por exemplo, no filme do próprio Leone coproduzido com Hollywood 
(Era Uma Vez no Oeste, 1968) e nas obras de cineastas como Sam Peckinpah (Meu Ódio 
Será Tua Herança, 1968) e, mais tarde, Clint Eastwood. Este, alçado ao estrelato pelos fil-
mes de Leone nos anos 1960, dedicaria a ele (e também a Don Siegel, diretor de Dirty Har-
ry – chamado no Brasil de Perseguidor Implacável –, de 1970) seu western definitivo: Os 
Imperdoáveis, em 1992.  

Mesmo que o reconhecimento da crítica tenha demorado um pouco mais a chegar, 
como relata Carreiro no segundo capítulo deste livro, o legado de Leone para a história do 
cinema a partir dos anos 1960 é inesgotável.

Mas não se trata apenas de fazer justiça à trajetória de Leone. O trabalho de Carreiro 
também se apresenta como um estudo sistemático de estilística cinematográfica, tendência 
dos estudos de cinema ainda pouco praticada no Brasil – pelo menos com a profundidade 
e a extensão que se encontra aqui. Auxiliado por metodologia inspirada nos trabalhos do 
pesquisador estadunidense David Bordwell, o autor mostra, a partir da análise detalhada dos 
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principais westerns de Leone, as características que fizeram dele um influente inventor de 
formas consagradas em obras de cineastas como Brian de Palma, William Friedkin, Quentin 
Tarantino e muitos outros.

Nesse sentido, a escolha do objeto de análise mostra-se acertada, pois Leone se desta-
cou, desde o início, por dedicar-se a dar máxima visibilidade a seu próprio estilo de fazer ci-
nematográfico. Inovando no âmbito amplo das principais técnicas que compõem a estilística 
do cinema (a encenação, a direção de fotografia, a montagem e o desenho de som), Leone foi 
um visionário cuja herança transcendeu o cinema e chegou até à publicidade, aos videoclipes 
e aos videogames.

Assim, tanto para os nostálgicos do cinema transformador dos anos 1960 quanto para 
aqueles que desejam compreender práticas estilísticas disseminadas no audiovisual contem-
porâneo, a imersão proposta por Carreiro no universo de Leone se dá em grande estilo, e traz 
para o primeiro plano a obra de um criador que soube como poucos aliar a experimentação, a 
agressividade, a cinefilia e o senso de diversão na cultura cinematográfica mundial.

Laura Loguercio Cánepa
Jornalista e pesquisadora de cinema. Doutora em Multimeios pelo Instituto de Artes da Unicamp, é docente 

e coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Anhembi Morumbi. É membro 
da Sociedade Brasileira de  Estudos de Cinema e Audiovisual (SOCINE) e Coordenadora do GP de Cinema da 
Sociedade Brasileira de Estudos  Interdisciplinares da Comunicação (Intercom).
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ELI WALLACH EM “TRÊS HOMENS EM CONFLITO” (1966)



CLINT EASTWOOD EM “TRÊS HOMENS EM CONFLITO” (1966)



INTRODUÇÃO

O episódio que narro aqui ocorreu em 1966 (FRAYLING, 2000, p. 247-248). Era 
sexta-feira, 23 de dezembro, data da estreia de Três Homens em Conflito (Il Buono, il Brutto, 
il Cattivo, Sergio Leone, 1966) em Roma. O diretor Bernardo Bertolucci, então autor de dois 
longas-metragens elogiados pela crítica, cumpria um hábito cinéfilo: assistir aos filmes que 
mais aguardava na primeira sessão do primeiro dia em cartaz.

Bertolucci chegou ao cinema às 15 horas e viu que Sergio Leone, acompanhado do 
então crítico (e futuro cineasta) Dario Argento, circulava pela antessala. Argento conhecia 
Bertolucci e apresentou-o a Leone. Os três trocaram amabilidades e entraram na sala. Leone 
e Argento ficaram na cabine, onde o cineasta dava instruções ao projecionista. Bertolucci 
sentou no meio da plateia. Não se encontraram na saída.

No dia seguinte, véspera de Natal, Bertolucci recebeu um telefonema. Do outro lado 
da linha, Leone queria saber o que ele havia achado de Três Homens em Conflito. Uma 
resposta lacônica e positiva não bastou. Leone estava preocupado com a longa duração do 
filme. Queria saber por que Bertolucci tinha gostado. A opinião de um colega respeitado pela 
crítica era importante. Bertolucci achou que não tinha condições de dar uma opinião técnica 
e ponderada. A resposta saiu intuitiva, de supetão:

Eu disse que havia gostado da maneira como ele filmava bundas de cavalos. 
(...) Bem poucos diretores filmam bundas de cavalos, cuja visão na tela é menos 
romântica e retórica. Um deles é John Ford. Outro é você”. (BERTOLUCCI 
apud FRAYLING, 2000, p. 248)1.

Do outro lado do telefone, silêncio. Bertolucci pensou que havia soado grosseiro. 
Então Leone o surpreendeu com uma oferta: escrever o roteiro do seu próximo filme. E 
começou a contar algumas ideias que andava ruminando sobre mais um western, um lon-
ga-metragem que funcionaria como uma homenagem a todos os westerns, uma síntese de 
momentos icônicos do gênero. Junto com Dario Argento, os dois começaram a trabalhar na 
semana seguinte. Em dois meses, tinham escrito o primeiro tratamento de Era uma Vez no 
Oeste (C’era una volta il West, Sergio Leone, 1968). 

Embora eu nunca tenha prestado atenção em bundas de cavalos – muito menos na 
maneira como Leone as filmava –, minha paixão cinéfila surgiu por causa do impacto que os 
spaghetti westerns exerceram em mim durante a adolescência. O impulso que disparou em 
mim o interesse em estudar história e teoria do cinema, e que me levou gradualmente até este 
livro, foi concretizado pela mesma razão que levou Bertolucci a perceber que Leone filmava 
de maneira diferente que a maioria dos diretores de westerns: o estilo.

1 Tradução nossa. Todas as citações de textos em língua estrangeira incluídas neste livro foram vertidas 
pelo autor para o português. Quando necessário, para dirimir alguma possível distorção na tradução, o 
texto na língua original será acrescentado em nota.
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Meu interesse por cinema foi despertado durante os anos 1980, pelos filmes exibidos 
em um espaço semanal dedicado pela TV Record a filmes pertencentes ao ciclo de spaghetti 
westerns. Esse espaço televisivo se chamava Bangue-Bangue à Italiana. Todas as quartas-
-feiras, a partir das 21h, a Record exibia algum das cinco centenas de longas-metragens 
realizados por produtores independentes atuando em Cinecittà, nos anos 1960 e 1970. 

Numa época pré-videocassete, as sessões na TV formavam minha dieta cinematográ-
fica básica. O dia da semana era especial porque todos se sentavam na sala para acompanhar 
as aventuras daqueles heróis cínicos, com aparência de mendigos, de mira infalível, que 
circulavam pelas estradas poeirentas do Velho Oeste. Depois de 1997, quando comecei a 
atuar como crítico de cinema em um jornal do Recife, retornei aos poucos ao spaghetti west-
ern. Inicialmente, por mera curiosidade, e munido apenas de um punhado de fragmentos 
de memórias. Aos poucos, enquanto revia filmes do ciclo, comecei a constatar – não sem 
surpresa – que grande parte dos fragmentos guardados na memória pertencia aos filmes de 
um único diretor: Sergio Leone. Essa constatação me deixou intrigado. Foi ela que me levou, 
indiretamente, até esta pesquisa. 

A questão que estava no centro de minha curiosidade pode ser resumida na seguinte 
frase: como é possível que uma criança de 11 anos, sem nenhum conhecimento sobre histó-
ria, crítica ou teoria de cinema, havia percebido intuitivamente que um cineasta solucionava 
seus problemas de representação de maneira mais destacada do que outros, cujos filmes eram 
semelhantes (mas, obviamente, não iguais)? A resposta nos remete ao episódio das bundas de 
cavalo. Eu havia percebido que Leone filmava de maneira distinta de outros diretores, mes-
mo que essa diferença fosse mínima aos olhos de um leigo. Havia uma centelha aí esperando 
para ser transformada numa fogueira.

Depois de assistir a um quinto de toda a produção de spaghetti westerns (mais de 150 tí-
tulos pertencentes ao ciclo foram vistos ou revistos no decorrer da pesquisa, entre 2009 e 2013), 
posso afirmar com segurança que a maior parte dos cerca de 550 spaghetti westerns produzidos 
entre 1962 e 1978 conta variações do mesmo enredo, possui personagens parecidos, foi filmada 
nas mesmas cidades cenográficas, com os mesmos atores e técnicos. Dezenas de diretores que 
trabalhavam no gênero utilizavam os mesmos recursos estilísticos. Quanto mais filmes eu via, 
mais ficava intrigado. Por que razão Leone se destacou diante dos olhos de uma criança que 
nada sabia sobre os contextos de produção em que ele e os colegas trabalhavam? 

Historicamente, é possível alegar que Leone foi um pioneiro. A primeira grande pes-
quisa sobre o spaghetti western (realizada nos anos 1980 pelo inglês Christopher Frayling) 
confirma Leone como o primeiro cineasta do ciclo a propor certas revisões dos esquemas 
estilísticos e narrativos disponíveis para problemas de representação do western. Consisten-
temente, ele revisava esquemas dominantes que haviam sido estabelecidos dentro do gênero 
norte-americano. Algumas dessas soluções foram copiadas por outros diretores, dentro e fora 
do ciclo; elas extrapolaram a obra de Leone e, ainda hoje, podem ser identificadas em filmes 
contemporâneos que nada têm a ver com o gênero western. Tudo isso pode ser comprovado 
através da análise estilística rigorosa que esperamos realizar ao longo deste livro; mas esse 
raciocínio ainda não explica um ponto central da argumentação: por que momentos dos fil-
mes assinados por Leone ficaram retidos, daquela experiência na infância, enquanto tantos 
outros momentos similares, oriundos de filmes de outros diretores, se perderam?
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Uma lição importante deixada por esta questão ilustra uma parte do problema de pes-
quisa com o qual estamos lidando: aquilo que faz um filme ser diferente, interessante ou 
original (não necessariamente melhor ou pior, categorias subjetivas que dependem da res-
sonância provocada em cada espectador para operar), nem sempre está na história contada. 
Pode estar na maneira de contá-la; ou seja, no estilo:

No sentido mais estrito, considero o estilo um uso sistemático e significativo 
das técnicas da mídia cinema em um filme. Essas técnicas são classificadas 
em domínios amplos: mise-en-scène, (encenação, iluminação, representação e 
ambientação), enquadramento, foco, controle de valores cromáticos e outros 
aspectos da cinematografia, da edição e do som. O estilo, minimamente, é a 
textura das imagens e dos sons do filme, o resultado de escolhas feitas pelo 
cineasta em circunstâncias históricas específicas. (BORDWELL, 2013, p. 17).

Um filme conta uma história. Mas uma história criada com luz, sons, cores e movi-
mento. Muitas vezes, não é o que o diretor filmou que faz um filme emocionar as pessoas. É 
a maneira como ele filmou; são os recursos estilísticos e narrativos acionados pelo cineasta 
para narrar a história. O conceito de estilo, nos termos definidos por Bordwell2, funciona 
como ponto de partida deste livro.

Ressalte-se: não se pretende defender aqui que Leone foi o melhor diretor de spaghetti 
westerns. Tal afirmação aciona forças que vão muito além da análise estilística, horizonte 
teórico no qual esta pesquisa pretende se mover. Poderíamos desfiar um rosário de argumen-
tos para explicar a preferência pela obra de Leone, em termos de gosto e juízo de valor, evo-
cando a subjetividade dos conceitos. Robert Stam questiona: “Por que alguns espectadores 
adoram e outros odeiam os mesmos filmes?” (STAM, 2004, p. 267). A teoria do cinema não 
oferece uma resposta absoluta para essa pergunta.

Lidar com aspectos subjetivos como gosto e valor não é a proposta principal deste li-
vro. Acreditamos que uma análise estilística rigorosa pode esclarecer, com bastante precisão, 
a amplitude da contribuição exercida por Leone nos processos de revisão e síntese dos esque-
mas narrativos dominantes do período clássico do cinema (1930-1960), levados a cabo por 
vários cineastas atuantes nos anos 1960; e achamos, também, que essa análise pode ajudar a 
formular uma explicação coerente para as questões que levaram a esta pesquisa. 

A importância do estilo dentro da obra de Leone é inquestionável. Peça a qualquer pessoa 
que explique porque gosta ou não dos filmes de Leone e verá que todos citam aspectos estilís-
ticos – os close-ups extremos de olhos, a ironia, o tratamento particular do tempo diegético etc. 
– antes mesmo de mencionar aspectos do enredo. Em depoimentos a Laurent Tirard, Jean-Pierre 
Jeunet cita o tratamento “lúdico” (TIRARD, 2006, p. 58) dado por Leone ao estilo como razão 
primeira para se tornar um cineasta; e Pedro Almodóvar usa os close-ups extremos de Leone 
como exemplo de um recurso “completamente falso” (TIRARD, 2006, p. 40). Opiniões profun-
damente divergentes sobre um mesmo tópico: o estilo.

2 Uma circunscrição mais precisa do termo estilo será efetuada no início do capítulo 1.
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No entanto, como o teórico norte-americano David Bordwell adverte, a estilística per-
manece uma disciplina menos importante dentro do campo dos estudos cinematográficos. 
Esta afirmação explica, em parte, o fato de Leone ser visto como um diretor mais famoso do 
que influente. Os filmes dele alcançaram enorme popularidade desde os anos 1960, e essa 
popularidade foi acompanhada por um processo gradual de revalorização crítica. Mesmo 
assim, Leone continua a não ser considerado seriamente como um diretor historicamente 
importante. Para a maioria das pessoas, inclusive estudiosos e pesquisadores do cinema, ele 
não está à altura de Godard, Bergman, Fellini e Antonioni – a geração de cineastas europeus 
contemporânea dele, consagrada como fundamental para o desenvolvimento da tradição ci-
nematográfica.

Como um todo, o spaghetti western não passa de nota de rodapé em livros de história 
do cinema. Existem muitas razões que contribuem para explicar esse relativo apagamento 
e várias delas serão analisadas ao longo deste livro, mas a principal, que antecipamos aqui, 
está resumida na constatação de Bordwell (2008, p. 58): a maior parte dos historiadores do 
cinema narra o desenvolvimento da arte cinematográfica tendo como eixo condutor relações 
estabelecidas entre filmes e práticas sociais; entre obras e contextos socioculturais, políticos 
e econômicos que marcaram o século XX. Nesses relatos, a análise das práticas estilísticas 
de diretores tem sido colocada em segundo plano. E como a contribuição de Leone se deu 
principalmente no terreno da estilística, ele permanece em segundo plano.

Enfatizando como a análise do estilo tem ocupado maior destaque em disciplinas mais 
consolidadas, como a História da Arte, Bordwell tem sido um dos poucos pesquisadores do 
cinema a investir nesse caminho. As pesquisas realizadas por ele (sozinho ou em parceria 
com outros estudiosos, como Kristin Thompson e Janet Steiger) são, junto com as investiga-
ções de Barry Salt (2009), as tentativas mais significativas de estudar o desenvolvimento da 
arte cinematográfica através da análise do estilo.

O débito deste texto para com a teoria cognitivista de Bordwell é incontornável; esse 
débito pode ser constatado através das muitas citações a livros dele que encontraremos nas 
próximas seções. A abordagem de Bordwell destaca maneiras como a mente humana percebe 
as representações cinematográficas. Por um momento, ela deixa de lado as conexões entre 
filmes e práticas sociais para se concentrar no modo como os diretores constroem a narrativa, 
e como o resultado das escolhas operadas nesse processo de construção é percebido pelo 
espectador; ou seja, a análise fílmica resultante deste método olha mais para dentro do filme 
do que para fora dele. A abordagem resgata elementos da semiologia do cinema de Christian 
Metz, disciplina com a qual o cognitivismo compartilha semelhanças. É dentro desta moldu-
ra teórica, situada entre o cognitivismo e a semiologia, que se situa este livro. 

No entanto, apesar de predominante, a abordagem cognitivista não foi adotada de 
forma estanque ao longo deste estudo. O próprio Bordwell não o faz; ele diz preferir uma 
metodologia transdisciplinar, pois admite que os diversos contextos em que o diretor realiza 
filmes, e nos quais os espectadores consomem esses mesmos filmes, atravessam obrigatoria-
mente as decisões criativas que constituem o estilo. Assim, para realizar uma análise estilís-
tica minuciosa, deve-se sempre ter em conta o papel exercido pelos contextos nas escolhas 
operadas pelo artista, como nos ensina Gombrich:
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(...) o que interessa aqui, do ponto de vista do método, é que um ato de escolha 
tem apenas significação sintomática, e só é expressivo de alguma coisa se pode-
mos reconstruir a situação em que se deu a escolha (GOMBRICH, 2007, p. 18).

Gombrich é um autor central para Bordwell, cujo trabalho tem consistido, em grande 
medida, em aplicar à arte cinematográfica o método desenvolvido por Gombrich para estu-
dar as artes pictóricas – pintura, arquitetura, desenho etc. Nossa pesquisa pretende fazer o 
mesmo, circunscrevendo a prática da análise estilística ao trabalho de um único artista; por 
isso, procuramos seguir a mesma trajetória metodológica. Esta consiste em partir da recons-
tituição dos contextos históricos, socioculturais, econômicos, tecnológicos e políticos dentro 
dos quais Sergio Leone trabalhava para, num segundo momento, dar conta de uma análise 
estilística mais minuciosa. 

Ao longo deste percurso, a abordagem utilizada é transdisciplinar. Tomamos em-
prestados conceitos de várias disciplinas (por exemplo, a narratologia estruturalista de Will 
Wright, a historiografia influenciada pelos estudos culturais de Christopher Frayling, a socio-
logia de Edward C. Banfield, a fusão entre semiologia da música e psicanálise lacaniana de 
Michel Chion, o estudo dos gêneros fílmicos de Edward Buscombe e outros), sempre tendo 
no horizonte o objetivo de investigar as relações entre o objeto-filme e os seus contextos de 
produção, circulação e consumo. 

Três conceitos formam o alicerce conceitual em que se fundamenta este livro. Um 
deles, já vimos, é o de estilo. A forma como Bordwell definiu esse termo deve a E. H. 
Gombrich, que providenciou o segundo conceito essencial: o de esquema. Os esquemas são 
conjuntos de normas de estilo disponíveis aos artistas de determinada época para resolver 
problemas de representação (GOMBRICH, 2007). Essas técnicas se firmam aos poucos, no 
repertório dos artistas, quando se mostram bem-sucedidas. Elas podem ser replicadas, revi-
sadas, sintetizadas ou rejeitadas pelos artistas. Os esquemas funcionam mais ou menos como 
sistemas de códigos (ou seja, regras narrativas e estilísticas) que produzem significados a 
partir da manipulação de significantes. Esquemas são flexíveis o suficiente para que cada 
artista, dentro dos contextos de produção em que opera, os modifique ou adapte em variados 
graus de ênfase. Demonstrar como Sergio Leone trabalhou com os esquemas disponíveis, 
muitas vezes revisando-os (em alguns casos de modo crítico), é um dos objetivos do livro.

Leone pertenceu a uma geração de diretores europeus apontada por historiadores do 
cinema como renovadora dos esquemas clássicos da tradição cinematográfica. Esta gera-
ção deu partida a um processo estético de intensificação desses esquemas, instituindo o que 
Bordwell chamou de poética da continuidade intensificada (BORDWELL, 2006, p. 119) – o 
terceiro conceito teórico crucial para este livro. O pesquisador norte-americano defendeu que 
a poética do cinema está passando, desde os anos 1960, por um processo gradual de intensi-
ficação dos recursos estilísticos utilizados para narrar histórias audiovisuais. 

Bordwell rejeita a ideia de que o cinema irreverente e autorreflexivo, praticado pe-
los movimentos cinematográficos que emergiram naquela década na Europa (em especial a 
Nouvelle Vague francesa), propunha uma ruptura com a linguagem cinematográfica clássica. 
Ele substitui a ideia de ruptura pela de intensificação. No entanto, concorda com o senso 
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comum sobre quem foram os diretores que revisaram, sintetizaram e adaptaram os esquemas 
que constituíam essa poética da intensificação: a geração anteriormente citada de contem-
porâneos de Leone, incluindo diretores como Bertolucci (o mesmo das bundas de cavalos) 
e Resnais. São os cineastas que se convencionou chamar de diretores modernistas europeus 
(AUMONT, 2008; LAURENT; JULIER, 2009; MANEVY, 2006). 

A teoria de Bordwell abre espaço nesse grupo de renovadores para alguns nomes de 
gerações anteriores, como Orson Welles, Robert Bresson, Akira Kurosawa e Alfred Hitch-
cock. De modo geral, Bordwell aponta para o mesmo grupo de realizadores consagrados. O 
ponto de maior originalidade (e também de discórdia) de sua teoria é mesmo a negação da 
ideia de ruptura, em prol da noção da intensificação. Mas a percepção do fenômeno é a mes-
ma – nos anos 1960, os cineastas começaram a alterar suas práticas narrativas e estilísticas 
– e seus protagonistas, também.

Ao rever os westerns de Leone, me parece evidente que há uma conexão entre esses 
filmes e a poética da continuidade intensificada, notável especialmente no cinema de gênero 
contemporâneo. Desde meados dos anos 1960, Leone já utilizava certos recursos estilísticos 
e narrativos em apontavam em direção a essa intensificação, revisando (sem romper com) os 
esquemas narrativos e estilísticos que compunham a tradição a partir da qual ele trabalhava. 
Mais: algumas das práticas estilísticas e narrativas que sinalizam essa operação, e que por 
vezes assinalam também uma assinatura autoral, são em alguns casos substancialmente dife-
rentes daquelas adotadas pelos diretores modernistas, muito mais respeitados. 

Os filmes de Leone apontavam para o mesmo rumo, mas o modo como ele filmava era 
diferente de Godard, Bergman e companhia. Ele não estava simplesmente replicando os novos 
recursos de estilo e narrativa introduzidos nos esquemas dominantes da prática cinematográ-
fica pelos demais cineastas dos anos 1960. Ele produzia algo particular. Close-ups (sobretudo 
extremos3) em grande quantidade; realismo4 grotesco (combinado com um tom paródico e ir-
reverente) de cenários e figurinos; perfil amoral e violento do herói individualista; tratamento 
distendido do tempo fílmico dado aos momentos de tensão (sobretudo os duelos); representação 
gráfica da violência; estrutura narrativa cronologicamente fragmentada, privilegiando momen-
tos de ação física; inclusão de elementos diegéticos nas composições musicais; uso dramático 
de ruídos e silêncios. Essas e outras ferramentas são alguns dos recursos narrativos e estilísticos 
que marcaram presença nos filmes dele de modo recorrente, buscando a intensificação da expe-
riência fílmica. Todas consistem de revisões ou sínteses estilísticas, que se juntaram ao reper-
tório de técnicas introduzidas pelos diretores modernistas europeus, para compor os esquemas 
que constituem, desde então, a poética da continuidade intensificada.

Várias das características elaboradas por Leone podem ser percebidas – muitas vezes 
submetidas a novos processos de atualização, revisão e adaptação – em filmes contemporâneos, 

3 Como serão mencionados diversas vezes ao longo do livro, é importante ressaltar a diferença entre os 
termos close-ups e close-ups extremos (em inglês, big close-ups). No primeiro caso, o close-up tradi-
cional mostra o rosto e os ombros do personagem, deixando algum “ar” sobre sua cabeça. No segundo, 
menos comum, o rosto é enquadrado por inteiro, do queixo à testa. Planos que cortam a ponta do 
queixo e o topo da testa, bem como aqueles que focalizam apenas partes do rosto (olhos, boca, nariz), 
também são considerados close-ups extremos.
4 O termo “realismo” é usado neste livro como sinônimo de “verossimilhança”, evocando uma forma 
de representação do Velho Oeste mais próxima da realidade da época do que os filmes norte-america-
nos que retrataram o mesmo período histórico. 
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os quais continuam ainda hoje a exacerbar gradualmente essa noção de intensificação (BORD-
WELL, 2006, p. 119). O uso de close-ups extremos de rostos, por exemplo, aumentou exponen-
cialmente desde meados dos anos 1960, quando nenhum outro cineasta além de Leone usava o 
recurso de maneira tão ostensiva e abundante; os heróis se tornaram cada vez mais falhos e de 
moral duvidosa; e assim por diante.

A associação entre os filmes de Leone e a poética da continuidade intensificada parece 
ter sido percebida intuitivamente pelos cinéfilos. É significativo que o já citado Três Homens 
em Conflito ocupe, em 2014, o sexto lugar entre os melhores filmes de todos os tempos, na 
votação popular dos internautas cadastrados no Internet Movie Database (IMDb)5. Assim 
como parece significativo que um diretor como Quentin Tarantino, apontado por críticos e 
estudiosos como um dos principais renovadores do cinema nos anos 1990, escolha o mesmo 
filme como seu predileto6. 

Portanto, nos parece que, operando dentro do mesmo contexto sócio-histórico em que 
os diretores modernistas europeus trabalharam, Sergio Leone ajudou a desenvolver muitos 
recursos da continuidade intensificada. No entanto, seus filmes nunca mereceram uma aná-
lise detalhada do ponto de vista estilístico; sua contribuição à poética do cinema contempo-
râneo permanece obscura. 

Mesmo a pesquisa de Bordwell, autor que defende a ampliação das pesquisas do estilo 
cinematográfico, reflete esse problema. No livro em que desenvolve o conceito de continui-
dade intensificada, ele cita Sergio Leone cinco vezes (BORDWELL, 2006). Em três delas, 
menciona o uso abundante de close-ups extremos; em duas, faz o mesmo em relação ao uso 
constante de lentes grande-angulares. No entanto, em nenhum momento ele aponta Leone 
como um cineasta importante para o desenvolvimento desses dois recursos. Bordwell mini-
miza o papel que os filmes de Leone parecem ter exercido no processo contínuo de revisão e 
exacerbação de muitas das características de narrativa e estilo que integram os esquemas da 
continuidade intensificada.

Mais sintomático ainda é a ausência de qualquer citação ao trabalho de Leone no livro 
em que Bordwell (2013) se propõe a narrar a história do estilo no cinema do século XX. O 
outro historiador crucial do estilo cinematográfico, Barry Salt, cuja pesquisa mapeia as prin-
cipais tendências estilísticas e narrativas do cinema desde os irmãos Lumière, faz uma única 
menção a Leone (SALT, 2009, p. 297), citando-o como um dos poucos diretores a explorar a 
composição em profundidade de campo nos anos 1960. Além disso, a tentativa de Bordwell e 
Thompson (2009) em reconstituir a história do cinema, relacionando-a não aos grandes fatos 
históricos do século XX, mas aos avanços tecnológicos e estilísticos, dedica quatro parágra-
fos ao diretor, mencionando como características dele os close-ups extremos, o realismo de 
cenários e figurinos e a música irreverente. O trecho é encerrado com uma frase curta, mas 
importante, que ajuda a expor com clareza o problema a que nos referimos: 
5 O maior banco de dados de cinema da Internet possui, em 2014, 51 milhões de visitantes registrados 
com direito a voto. Para ser incluído na lista dos 250 melhores, destacada na homepage, um filme pre-
cisa obedecer aos seguintes critérios: (1) ter mais de 45 minutos; (2) receber pelo menos 1.300 votos; 
e (3) ser uma obra de ficção, o que exclui da lista os documentários.
6 Tarantino votou em Três Homens em Conflito como melhor filme da história do cinema na vota-
ção promovida pela publicação britânica Sight & Sound, em 2002. A revista inglesa publica listas de 
melhores filmes, compiladas entre centenas de diretores e críticos de todo o mundo, a cada dez anos, 
desde 1952. 
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Embora Leone tenha trabalhado num gênero popular, sua reinterpretação extra-
vagante e altamente pessoal das convenções desse gênero foi tão significativa 
quanto os esforços dos diretores de cinema de arte que revisaram e desafiaram a 
tradição neorrealista. (BORDWELL; THOMPSON, 2009, p. 418).

A passagem contém um paradoxo revelador. Bordwell e Thompson afirmam que as 
práticas estilísticas e narrativas de Leone foram tão importantes quanto aquelas operadas 
pelos diretores modernistas europeus. Nesse caso, é difícil compreender porque todos eles – 
Godard, Truffaut, Antonioni, Bergman e Fellini, entre outros – têm trechos de filmes analisa-
dos em Boxes graficamente destacados, enquanto Leone fica restrito a uma menção circuns-
tancial. De fato, a frase traz duas expressões que ajudam a esclarecer o paradoxo: (1) Leone 
trabalhou num ciclo de cinema feito para consumo popular, que por sua vez estava incluído 
num gênero fílmico também de caráter popular (a palavra “embora” explicita o preconceito 
dos autores); (2) os grandes diretores modernistas merecem mais respeito porque fazem ou 
faziam cinema “de arte”.

Em síntese, parte de nosso problema de pesquisa está ligado ao relativo apagamento a 
que os filmes de Leone foram submetidos, tanto na crítica quanto no âmbito dos estudos ci-
nematográficos. Parece-nos claro que Leone efetivamente teve um papel, ao longo dos anos 
1960 e 1970, no processo de desenvolvimento e consolidação de alguns dos esquemas que 
compõem a continuidade intensificada. Entretanto, esse papel nunca foi analisado a fundo. 
Tudo isso nos leva a formular duas questões que pretendemos responder nas próximas pá-
ginas: qual foi, afinal, a efetiva contribuição oferecida por Sergio Leone a essa nova poética 
da intensificação? E por que razões essa contribuição tem sido minimizada pelos estudiosos?

O livro deseja responder a essas duas perguntas. O percurso que seguiremos ao longo 
do texto, portanto, contém duas trajetórias sobrepostas. Na primeira, tentaremos circunscre-
ver a contribuição de Leone à continuidade intensificada com o máximo possível de exati-
dão. Na segunda, partiremos da hipótese de que o fato de Leone ter trabalho exclusivamente 
com o cinema de gênero – e, ainda mais significativamente, num ciclo popular e estrangeiro 
de um gênero visto como intrinsecamente norte-americano, por lidar com um período central 
da formação da identidade cultural dos Estados Unidos – está na raiz do apagamento. 

Tentaremos mostrar que esse processo de desvalorização teve origem na recepção ne-
gativa reservada a Leone pelos críticos dos anos 1960. Naquela época, os filmes dele (como 
todas as obras ligadas ao spaghetti western) provocavam uma tendência ao juízo depreciativo 
de valor, por emergirem de um sistema de produção que trabalhava com ciclos sucessivos 
de gêneros populares feitos para consumo de massa – um consumo não-segmentado, não-
-especializado. A trajetória da recepção crítica aos filmes de Leone vai demonstrar como a 
obra dele, inicialmente ignorada ou desprezada antes mesmo de ser vista com atenção, será 
submetida a um processo gradual de revalorização, ao longo dos anos 1960 e 1970; mas essa 
revalorização passava menos pela análise estilística e mais por uma leitura político-ideológica 
calcada no suposto potencial de resistência cultural contido nesses filmes. Ou seja, mesmo os 
críticos que devotaram atenção a Leone não enxergaram suas intenções criativas.
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Como evoluirá em dois trajetos paralelos, a pesquisa percorrerá dois movimentos so-
brepostos. O primeiro consiste em realizar uma análise fílmica minuciosa da obra de Leone, 
com a finalidade de identificar com a maior precisão possível os padrões de estilo e narrativa 
recorrentes nos filmes dele, e também avaliando de que forma esses padrões estabeleceram 
revisões dos esquemas tradicionais em direção à continuidade intensificada. Nesse momento, 
tentaremos conectar as práticas de Leone a uma rede de influências, limites e pré-condições 
que ajudou a moldar esses recursos. O segundo movimento, por sua vez, extrapola os filmes 
em direção aos contextos em que eles foram produzidos, circulados e consumidos, de forma 
a mostrar como se deu o processo de apagamento da contribuição à poética da continuidade 
intensificada. Os dois trajetos serão levados a cabo através da análise textual, tanto dos filmes 
quanto da fortuna crítica de Leone.

Para pôr em prática essas trajetórias paralelas, optamos – como já foi dito – por uma 
abordagem interdisciplinar. Este procedimento metodológico será aplicado, ao longo do livro, 
ao corpus da pesquisa, que é formado por seis filmes dirigidos por ele, acrescidos de um sétimo 
título: Meu Nome é Ninguém (Il Mio Nome è Nessuno, Tonino Valerii, 1973). Neste último, 
Leone está creditado como produtor e argumentista, embora vários pesquisadores do spaghetti 
western afirmem que ele dirigiu parcialmente, de forma não-oficial. De todo modo, como Leone 
esteve ligado à concepção criativa do projeto desde o princípio, decidi incluí-lo no corpus. 

O filme de estreia de Leone, O Colosso de Rhodes (Il Colosso di Rodi, Sergio Leone, 
1961), foi excluído por consistir de um exercício de aprendizado formal em que o diretor 
não teve chance de supervisionar qualquer aspecto criativo da produção (direção de arte, 
cenários, figurinos, fotografia, cores, montagem, sonorização), limitando-se a colaborar no 
roteiro e a dirigir os atores nos sets (FRAYLING, 2000, p. 117).

O livro está dividido em cinco capítulos. O primeiro reconstitui o contexto histórico 
em que se desenvolveu a carreira de Leone. Para isso, percorremos cronologicamente os 
filmes que ele dirigiu, analisando em seguida sua fortuna crítica. Nosso objetivo maior no 
segundo capítulo é apresentar e analisar os contextos socioculturais em que Leone trabalhou, 
sobretudo o rígido sistema de produção de Cinecittà, erigido sob a sombra (direta e indire-
ta) do movimento neorrealista italiano. Esses contextos, como veremos, funcionavam tanto 
como limites quanto como pré-condições que interferiam nas práticas estilísticas de Leone.

Nesta seção, procurei desenvolver rapidamente os eixos conceituais da tese, propondo 
definições para termos que aparecem repetidamente nas seções seguintes: estilo, esquema e 
continuidade intensificada. Também procuramos analisar a polarização entre o autorismo e os 
estudos do cinema de gênero, mostrando como esse debate foi influente na recepção crítica 
oferecida ao spaghetti western e, em particular, a Leone. Consideramos, ainda, que o conceito 
de gênero fílmico também atua como pré-condição das práticas narrativas e estilísticas, interfe-
rindo nas decisões criativas que constituem o estilo de todos os diretores.

É importante mencionar, nesse ponto, a importância, para este livro, da pesquisa rea-
lizada por Christopher Frayling nos anos 1980. Minha pesquisa divide com Frayling objeti-
vos em comum e resgata informações compiladas por ele, atualizando-as e propondo novas 
leituras para esses dados. Há, ainda, uma diferença crucial: ao optar por uma abordagem que 
mistura pesquisa etnográfica e estudos culturais, Frayling nunca se debruçou sobre os filmes, 
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concentrando-se nos contextos de produção e nos aspectos valorativos do debate acerca do 
spaghetti western. Essa abordagem continuou a mesma quando ele escreveu a biografia de 
Leone, em 2000. Por causa disso, Frayling não percebeu, por exemplo, as mudanças sutis e 
graduais nos padrões de recepção que a crítica cinematográfica reservou para os trabalhos 
de Leone.

Os dois capítulos seguintes constituem a etapa mais encorpada do livro: a análise fílmi-
ca propriamente dita, em que trechos selecionados de cada filme de Leone serão examinados 
minuciosamente, para um estudo detalhado da recorrência dos padrões estilísticos e narrativos. 
Tentamos rastrear as origens de cada recurso, ligando-as a contextos sócio-históricos, econômi-
cos, culturais ou tecnológicos que possam ter levado Leone a adotá-los, através de um processo 
de revisão dos esquemas dominantes de construção fílmica. 

No terceiro capítulo, procuramos enfatizar a análise dos recursos narrativos; a seção 
lida, pois, com as duas primeiras vertentes da poética (chamadas de temática e construção 
narrativa em larga escala). O quarto capítulo faz o mesmo com a prática estilística (terceira 
vertente da poética). O uso de frames retirados dos filmes de Leone constitui um suporte 
visual importante para o método de análise utilizado. 

Por fim, o quinto capítulo conclui o texto propondo um salto historiográfico que traça 
conexões entre os padrões de estilo e narrativa recorrentes na obra de Leone e algumas fer-
ramentas características da continuidade intensificada, utilizadas em muitos filmes desde os 
anos 1970 até hoje, sob as mais variadas condições de produção. 

Esta última seção tenciona deixar claras as impressões digitais deixadas pela obra de 
Leone no cinema contemporâneo, mostrando como algumas das revisões dos esquemas leva-
das a cabo por ele, nos anos 1960 e 1970, foram reapropriadas, revisadas e sintetizadas por 
diretores posteriores, entre os quais Brian De Palma, John Carpenter, Quentin Tarantino e os 
irmãos Larry e Andy Wachowski. Conclui-se que mesmo após as bundas de cavalos pratica-
mente desaparecerem da paisagem visual do cinema contemporâneo, assim como aconteceu 
como o próprio gênero western, seremos capazes de confirmar a contribuição que ele ofere-
ceu à poética da continuidade intensificada. 
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