




Um grupo de extensão1 que nasceu 
de uma vontade imensa de estudar ci-
nema de horror, ou melhor, de estudar 
Cinema. E que após lançar o livro Ci-
nemas de Horror, pela Editora Estro-
nho, decidiu que queria continuar com 
essa empreitada, pesquisando, assis-
tindo, discutindo, refletindo, produzin-
do e escrevendo textos sobre cinema... 
sobre cinemas. 

É esse grupo que propõe esta revista. 
Para concretizar tal intenção, passamos 
um semestre imersos em um universo de 
reflexão, onde ouvimos opiniões e pon-
tos de vista, discordamos e debatemos, 
para depois partirmos para a escrita. 

Essa é uma parte do caminho que 
o grupo Hatari! percorreu, chegando 
nesse primeiro número de sua revista.

Desejamos dividir nosso amor pelo 
cinema; reconhecer e assimilar, a partir 
da singularidade de cada pensamento, 

1 Projeto de extensão HATARI! Grupo de Estu-
dos de Cinemas, vinculado ao grupo de pesquisa 
Cinema – Criação e Reflexão, do Curso de Cine-
ma e Vídeo da UNESPAR-FAP.

as melhores partes da cinematografia 
contemporânea e de outrora; se opor 
a uma padronização da reflexão críti-
ca e trazer à tona ideias, abordagens e 
questionamentos que destoam de uma 
superficialidade recorrente. 

A revista é semestral, com a parte 
central de cada edição organizada em 
forma de dossiê temático, se desdobran-
do em questões narrativas, estéticas, po-
líticas e históricas; com artigos, críticas 
e entrevistas. Conta ainda com textos 
fora do dossiê, e que também estão den-
tro dessa nossa vontade de refletir criti-
camente sobre o cinema! 

Neste primeiro número, o dossiê 
será sobre Faroeste: do western clás-
sico ao Spaghetti. Contando também 
com uma entrevista com o diretor por-
tuguês Rodrigo Areias e com um pa-
norama do primeiro semestre de 2014.

Este primeiro número é dedicado 
ao rinoceronte negro, que foi oficial-
mente declarado extinto neste ano!

DEMIAN GARCIA
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É outro o tipo de pureza que aqui 
evocamos. Não aquela Baziniana1, res-
ponsável pela associação do western a 
uma nação ou modalidade narrativa, mas 
uma que se pauta em princípios também 
identificados pelo crítico francês como 
basilares ao gênero, devidamente revi-
sitados. Ao invés da clássica abordagem 
do western, concentrada nos mitos do 
nascimento de uma nação ou da conquis-
ta de territórios, preferimos o registro 
aberto por outra poética: o que nasce e se 
conquista, aqui, são as propriedades de 
uma linguagem, de um recurso expressi-
vo que desdobra os níveis de realidade. 
Daí voltarmos aos Lumière. Pois, antes 
de se afirmar como gênero, o western se 
materializa como atmosfera, como pers-
pectiva singular do mundo e de como 
pode reconstruí-lo através de imagens.

Relembrar a lendária exibição de A 
Chegada do Trem na Estação (L’Arrivée 
d’um Train en Gare de La Ciotat,1895) 
não apenas é entrar numa memória que 

1 O Western ou O Cinema Americano por Ex-
celência, ensaio de 1953 publicado em: BA-
ZIN, André.O Cinema: ensaios. São Paulo: 
Brasiliense, 1991.

marca o nascimento oficial do cinema-
tógrafo, mas se debruçar numa primeira 
reflexão de um invento que logo se reve-
laria estético, em direção ao conflito do 
vazio x movimento, do deserto x urbano, 
da paisagem x humano2. O realismo da 
profundidade de campo abstraído pelos 
Lumière transforma esse minuto de vida 
no símbolo de todo um período históri-
co, bandeira de uma arte em ascensão, 
configurando àquele cenário a função de 
durar como primeira memória, estabele-
cendo um lugar e uma ação que seriam 
para sempre lembrados por diversos ti-
pos de compromissos com a imagem em 
movimento. Um importante passo para 
também se perceber como a forte presen-
ça dos cenários e das constantes típicas 
do western passa a se inserir no amplo 
painel da linguagem cinematográfica.

Naquele breve filme, não apenas o pri-
meiro modelo de uma vertente moderna 
do cinema (ai de quem pensa ter ele nas-
cido clássico), mas já um potencial exem-
plo de western moderno, seja pelo décor, 

2 Prosseguimos aqui uma premissa iniciada 
no artigo Cinemas da Natureza, Naturezas do 
Cinema, que publicamos em WALTER, Ro-
land; FERREIRA, Ermelinda. Narrações da 
violência biótica. Recife: Ed. UFPE, 2010. 

UMA QUESTÃO DE 

ATMOSFERA
O que interessava a Lumière era o extraordinário no ordinário.

Jean-Luc Godard

A Chegada do Western em Lumière
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seja pelo que de fato encena. A imediata 
identificação visual com constantes do 
gênero – figurino, locomotiva, espaço 
árido – não deve ofuscar a relação desta 
ordem com suas implicações narrativas. 
É, sem dúvida, uma cena de western: pes-
soas esperando numa ferrovia, o anseio 
pelo deslocamento, a chegada da grande 
máquina em movimento que contrasta 
à estagnação dos corpos. Colidem aí os 
anseios documentais, mas não se contra-
riam, pelo simples entendimento, nova-
mente godardiano, de que todo cinema 
é documento, logo, de que todo western 
ultrapassa a ficção para se agarrar a outros 
domínios físicos do espaço-tempo.

As pedras de Ford, as montanhas de 
Mann, os rios de Hawks, são todos filhos 
da ontologia de Lumière, da força dra-

mática que emana de seu enquadramento 
em diagonal, do realismo perseguido, não 
somente em L’Arrivèe, mas em todo um 
leque de recortes compilado ao redor do 
mundo, diluindo geografias e fronteiras, 
alargando as formas de representação. Se 
há um “purismo” há ser resgatado do wes-
tern enquanto narrativa, este se localiza 
justamente em sua peculiar e distinta fa-
ceta de narrar o mundo, de sensibilizar um 
olhar arqueológico nos espectadores às 
formas terrestres. Mais do que limitar-se à 
ficcionalização de mitos e arquétipos so-
ciais, o western inaugura uma perspectiva 
da ilusão sobre entidades materiais (as pe-
dras, areias e águas), realocando o drama 
na qualidade de acasos que pode capturar. 
Por isso, mesmo nos proeminentes exem-
plos americanos, o necessário equilíbrio 

de se observar os rostos de atores 
e seus diálogos, na mesma medida 
e peso que seus cenários ou locus 
naturais, e a relação de ambos. 

É na totalidade de ação que se 
funda a experiência de Lumière, de 
conseguir, num único plano, sinteti-
zar o tempo devido a um fragmento 
compreensível de vida. Compreen-
dido, porque sentido. Na centralida-
de dos gestos filmados e na maneira 
como eles são expandidos – o trem 
que vem de dentro para fora, que 
conscientiza as dimensões do cam-
po e desafia os limites da tela, suas 
bordas –, a maior lição para o wes-
tern, em seus contornos históricos e 
de memória. Daí a enorme diferen-
ça nos sentidos que se ampliam para 
o western do cinema, em relação ao 
que já se praticava na literatura de 
gênero, pois, através da imagem, há 
um irreversível processo de mudan-

auguste e louis lumière 5



ça na expressão das ações humanas. Um 
problema de atmosfera, de sensibilidade 
espacial; retornamos ao ponto.

Ao falar sobre Louis Lumiére, em fil-
me homônimo de Rohmer (1968), o dire-
tor Jean Renoir ressalta o caráter de fanta-
sia que emana dos takes sobreviventes ao 
século XIX. Por mais que fossem filmes 
“documentais”, havia neles mais fantasia 
do que em pinturas oníricas ou não figu-
rativas. É exatamente esta a fórmula que 
aplicamos, de forma avessa, ao universo 
do western: por mais que sejam filmes 
“ficcionais”, tantas vezes não críveis pela 
qualidade de texto ou do elenco, ou mes-
mo baixa condição de orçamento, há neles 
muito mais realidade do que num fotogra-
ma histórico. Há, no western, um caráter 
aprofundado de imagem como monumen-
to, como pequeno baú de recordações, 
seja de sentimentos ou de superfícies, que 
o filia sanguineamente aos primeiros cur-
tas do cinema. Por isso, a ilimitada abran-
gência de conexões que podem surgir 
durante uma sessão cheia de cowboys ou 
saloons: de Shakespeare aos gregos, todo 
um legado da Arte vem dialogar com as 

intrigas e peripécias do western.
Finalmente, há de se destacar a irre-

solução de L’Arrivèe como uma derra-
deira marca a se resgatar. No curta, não 
vemos a partida do trem que chegou. As 
vidas ali impressas, a espera, o tempo, 
são suspensos e interrompidos no cer-
ne da ação dramática. Como prontos 
para uma retomada a qualquer hora, 
em qualquer tela ou mente. Da mesma 
forma, um western consiste numa exata 
interrupção da vida, seja no tom extrín-
seco de realidade que carregamos, seja 
no próprio sistema industrial do cinema, 
ainda mais considerando a aparentemen-
te longa pausa do gênero, na contem-
poraneidade. Não nos enganemos, pois, 
como atmosfera, o western está aí, vivo, 
na diversidade de experiências que ainda 
hoje se reproduzem nos filmes, indepen-
dente de gênero. Ele é o próprio trem que 
não partiu, mas que ainda aguarda seus 
passageiros para novos movimentos. Há 
espaço suficiente para nossa bagagem.

FERNANDO DE MENDONÇA
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Os westerns do cinema mudo abri-
gam uma proximidade notável entre 
a ficção mitológica do gênero e a sua 
realidade retratada, especialmente pelas 
épocas próximas. O período históri-
co que se consagrou na mitologia dos 
westerns se situa entre 1830 e 1890, 
época aproximada do fechamento da 
fronteira. A primeira sessão pública de 
cinema ocorreu em 1895. Além disso, 
uma das primeiras encenações feitas a 
partir dos nascentes mitos do velho oes-
te foi o Buffalo Bill’sWild West Show, 
espetáculo de atrações que chegou a re-
unir várias figuras notórias do período 
e que teve alguns números registrados 
por filmagens da equipe de Thomas 
Edson, um dos pioneiros nas pesquisas 
por imagens em movimento. O flerte 
com eventos e figuras históricas será 
constante nos filmes subsequentes, che-
gando a ocorrer encenações de roubos 
reconstituídas pelos ladrões que partici-
param dos eventos originais (The Bank 

Robbery, 1908). Aos poucos, com o 
passar dos anos, a fidelidade histórica 
vai dando lugar a ficções com vagas re-
ferências reais, mas com alto teor refle-
xivo em relação à fundação das socie-
dades que se instalaram naquele espaço.

O período que este artigo se pro-
porá a abordar é um pouco distante 
da imediata transição supracitada. 
Ao discorrer sobre três filmes épicos 
feitos em um período relativamente 
próximo, todos na década de 1920, a 
intenção é verificar como eles se apro-
fundam nas questões fundacionais ao 
transformar esses eventos em mitos. 
Também tendo em vista o embate que 
o homem deverá travar com o espaço 
hostil em que entra, e como isso nos 
possibilitará um vislumbre, através 
dos filmes, do sublime.

Sobre essa relação entre fidelidade 
histórica e ficção, Bazin escreveu:

É verdade, com efeito, que de um 
ponto de vista puramente quantitativo 
os westerns explicitamente preocu-
pados com a fidelidade histórica são 
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minoria. É verdade, também, que não 
são de modo algum necessariamente 
os únicos válidos. Seria ridículo jul-
gar o personagem de Tom Mix (...) 
Willian Hart ou de Douglas Fair-
banks, que fizeram os belos filmes do 
grande período primitivo do western, 
segundo os métodos da arqueologia. 
No mais, vários westerns atuais, de 
um nível razoável (...), não oferecem 
senão analogias bem simples com a 
história. São antes de tudo, obras da 
imaginação. Mas seria tão errôneo 
ignorar as referências históricas do 
western quanto negar a liberdade sem 
embaraço de seus roteiros.1

1   BAZIN, André. O Cinema: Ensaios. São 
Paulo: Brasiliense, 1991 – p. 202.

Diante deste esclarecimento, é 
chegado o momento de expor os fil-
mes que serão analisados; são eles The 
Iron Horse (1924), Três homens maus 
(1926), ambos de John Ford, e The 
Winningof Barbara Worth (1926), de 
Henry King. Destes, pode-se dizer que 
The Iron Horse se distingue dos outros 
dois por ser explicitamente baseado 
em um evento histórico, a construção 
da primeira ferrovia transcontinental 
dos EUA, enquanto os outros dois, ba-
seados em romances, possuem apenas 
vagas relações com eventos reais que 
nem mesmo são citados nas películas.

9



Esta natureza anômala de The Iron 
Horse em relação aos seus contempo-
râneos o torna ideal para ser o primeiro 
analisado. Procurando manter alguma 
verossimilhança histórica, o filme de 
Ford (que faria outros filmes com essa 
premissa, como Paixão de fortes, de 
1946, baseado no tiroteio em Tombs-
tone, Arizona, 1881, cujo único so-
brevivente ileso, Wyatt Earp, manteve 
contato com Ford) se desenvolve como 
uma continuação do caráter episódico 
apontado por Gunning como “atrações” 
no período primitivo do cinema, espe-
cificamente The Great Train Robbery 
(1903), em se tratando de westerns. No 
filme de 1903, existe uma forte tendên-
cia exibicionista que por vezes sobre-
põe-se à ainda embrionária estrutura 
narrativa do filme: “é um cinema que 
se baseia na qualidade celebrada por 
Léger: sua habilidade de mostrar algo. 
Contrastado com o aspecto voyeurísti-
co do cinema narrativo analisado por 
Christian Metz, esse é um cinema exi-
bicionista”.2 Ainda assim, Gunning ad-
mite o legado ambíguo do filme:

Mas é importante que a heteroge-
neidade radical encontrada por mim 
no cinema antigo não seja concebida 
como uma verdadeira problemática de 
oposição, irreconciliável com o cres-
cimento da narrativa no cinema. Essa 
visão é demasiado sentimental e impre-
cisa. Um filme como The Great Train 
Robbery (1903) aponta em ambas as 

2 GUNNING, Tom. “The Cinema of At-
tractions: Early Film, Its Spectator and the 
Avant-Garde”, Wide Angle, v. 8, n. 3-4, 
1986 – p. 64.

direções, para uma tomada de assalto 
do espectador [...], e para a continui-
dade narrativa linear. Essa é a herança 
ambígua dos primeiros filmes.3

Em The Iron Horse, cuja narra-
tiva gira em torno da construção da 
ferrovia transcontinental, temos os 
personagens principais e seguimos 
seus dramas, porém é o resgate da 
“habilidade de mostrar algo”, o mais 
notório elemento do filme, na medida 
que boa parte das ações não está dire-
tamente ligada à trama principal. Há 
a construção da ferrovia e os dramas 
consequentes disso, o espaço inspira 
as ações e Ford as percorre de manei-
ra volátil, tentando capturar o máximo 
de nuances possíveis. Se em Train 
Robbery cada plano, apesar de subor-
dinado ao acontecimento maior, é um 
evento que se basta (prova disso talvez 
seja a duração estendida das tomadas), 
há em The Iron Horse situações para-
lelas aos protagonistas que somente 
acrescentam a um certo interesse exi-
bicionista e que pouco ou nada acres-
centam ao avanço da narrativa.

O exibicionismo do primeiro cine-
ma é reformulado aqui como registro 
de pequenos gestos nessa grande em-
preitada. O canto dos trabalhadores 
(interessante sugestão sonora em um 
filme mudo), os julgamentos, casa-
mentos, divórcios, mortes, partidas, 
brigas de bar, tiroteios, um breve tra-
tamento odontológico e até a apresen-
tação de personagens históricos reais 

3 Ibidem, p. 70.
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Madge Bellamy em “The Iron Horse” (1924)



como Buffalo Bill e Lincoln são vá-
lidos por si próprios como partes da 
jornada que merecem ser mostradas 
(nesse ponto, Barbara Worth pare-
ce restritivo ao privilegiar o ponto de 
vista de sua protagonista). Lembran-
do que o filme de Ford também pos-
sui personagens principais, mas sua 
grande força reside em mostrar quem 
os rodeia e ser muito mais do que uma 
reconstituição histórica.

Eis que os aspectos fundacional e 
de hereditariedade, temas recorrentes 
nos filmes aqui abordados, devem ser 
notados. As comunidades inauguradas 
ao longo da ferrovia são fundadas, se-
gundo um personagem que é simulta-
neamente barman e juiz, em “álcool 
e justiça”. A própria atenção dada ao 
evento já demonstra a intenção de 
estudar o passado tendo em vista o 
impacto daquilo na subsequente so-
ciedade que hoje habita aquele espa-
ço. O projeto de construir a ferrovia, 
que começa quase como um delírio de 
um personagem que seria assassinado 
por índios, viria se concretizar pelo 
esforço de seu filho (protagonista do 
filme), que trabalhou nas obras. En-
tende-se então a idolatria pela figura 
do presidente Lincoln, que aparece em 
dois momentos do filme. No primeiro, 
ainda jovem (o espectador não toma 
conhecimento de sua identidade nesta 
parte), é o único a compartilhar do de-
lírio do pai do protagonista, de manei-
ra quase clarividente. No segundo mo-
mento, já presidente, toma a primeira 
atitude concreta ao autorizar o começo 

das construções. Essa passagem inevi-
tável de responsabilidades de geração 
em geração e a preocupação da parte 
dos antepassados que possibilitaram 
a civilização presente será ainda mais 
explícita em Barbara Worth e em Três 
homens maus. 

A questão fundacional nos 
outros dois filmes

Ainda nesta linha de abordagem, 
entra a análise sobre Barbara Worth, 
sua trajetória e suas motivações. A 
dimensão fundacional aqui é ainda 
mais cristalina, a preocupação com a 
descendência é explícita. Barbara, a 
protagonista, teve seus pais mortos por 
essa terra, caberá a ela e a seus con-
temporâneos transformá-la em um lar 
para as futuras gerações.

A idealização da mulher aplicada 
à personagem faz suas ações lhe ca-
racterizarem como uma visionária, já 
que estão sempre direcionadas para o 
triunfo do que está por vir (e que está 
sendo construído). Sua crença no po-
tencial daquele espaço inóspito conta-
gia o engenheiro forasteiro a ponto de 
fazer-lhe aprender a “língua” do local. 
Ela também é benevolente com o vi-
lão, porém, sua mais notável ação é o 
zelo com que trata as crianças.

Com uma montagem dinâmica que 
parece já ter sofrido o impacto artístico 
de O Encouraçado Potemkim (lançado 
pouco mais de um ano antes), a se-
quência mais exímia do filme mostra a 
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primeira cidade fundada no local, que fora corrom-
pida pela ganância de seus gestores, ser destruída 
pela enchente do rio que antes fora canalizado. Este 
“dilúvio” (que possibilitará a redenção desta civili-
zação) é seguido pelo acolhimento que Barbara dá 
às crianças sobreviventes e posterior surgimento de 
sua própria família e filhos. Neste detalhe os en-
cerramentos de Barbara Worth e Três homens se 
assemelham.

Antes de chegar às similaridades dos dois fil-
mes é produtivo conhecer melhor Três homens. O 
passado das personagens interessa muito a Ford no 
filme, só que ao contrário de Iron Horse, aconte-
cimentos passados com consequências no presente 
não são mostrados ao espectador no primeiro mo-
mento, apenas sugeridos. No caso do personagem 
Bull (um dos três homens do título) e de sua irmã, 
maltratada pelo homem com quem fugira, é através 
da reação dela ao ver seu irmão chegar à cidade, 
em uma sequência de planos e contra planos, que 
acessamos o efeito de suas histórias pregressas 
cujos eventos só serão revelados mais tarde. Neste 
filme também a preocupação com as gerações por 
vir são fortes motivações. Da mesma forma que em 
Barbara Worth, a protagonista tem os pais (biológi-
co e adotivos, que é como os três homens maus do 
título se consideram) mortos na terra em que deverá 
se estabelecer e prosperar. Em um momento poste-
rior, uma multidão aguarda a autorização do exérci-
to para entrar numa área inexplorada e colonizá-la. 
Logo que a autorização é dada começa uma corrida 
frenética. Durante a ação, ocorre de um bebê ser 
esquecido em meio ao terreno onde centenas de 
milhares de colonos passam com suas carroças e 
cavalos. No entanto, o resgate à criança não demora 
e ela logo é posta a salvo. No término similar ao de 
Barbara Worth, somos apresentados à prosperida-
de que os heróis conseguiram para seus herdeiros, 
porém cientes do sacrifício que seus antecessores 
tiveram de lançar mão para possibilitar isto (Em 
Três homens os chapéus usados pelo trio, que os 



caracterizam, são mantidos na parede 
da casa da família da protagonista).

É necessário relembrar que as re-
lações estabelecidas pelos dois filmes 
com a realidade não são, como diria 
Bazin, imediatas e diretas, mas dialé-
ticas. Isto lhes permite que mesmo não 
sendo baseados em eventos históricos 
específicos, como The Iron Horse é, 
sejam notáveis representações dos mi-
tos fundadores de diversas civilizações 
que hoje habitam aqueles locais.

Da relação dos filmes com 
o conceito de sublime

É chegado 
um ponto no 
qual outro tema 
que engloba os 
três filmes deve 
ser analisado. 
Além da já ex-
plicada questão 
de sucessão, há 
outro fator que 
parece motivar 
as condutas dos 
personagens. A 
isso está relacionado o conceito do su-
blime tal como proposto por Kant na 
Crítica da faculdade do Juízo. 

A definição primeira que Kant dá ao 
sublime é “o que é absolutamente gran-
de (...) acima de toda comparação”4. Aí 

4 KANT, Immanuel. Crítica da faculdade 
do juízo – Trad.: Valério Rohden e António 
Marques. – 3. ed. – Rio de Janeiro: Forense 
Universitária, 2012 – p. 93

já fica explícita a relação do termo com 
o suprassensível, que ultrapassa a ação 
dos sentidos. Ao longo desta parte do li-
vro ele oferece diversas definições bre-
ves do termo, é construtivo assimilá-las 
e aplica-las às relações homem-nature-
za presentes nos três filmes abordados. 
Dentre as explicações sobre o sublime 
estão:

É portanto um sentimento do despra-
zer a partir da inadequação da grande-
za, à avaliação pela razão e, neste caso, 
ao mesmo tempo um prazer despertado 
a partir da concordância precisamente 
deste juízo da inadequação da máxima 
faculdade sensível, com ideias racionais, 
na medida em que o esforço em direção 

às mesmas é lei 
para nós. [...] o 
sentimento des-
ta destinação 
suprassensível 
concorda com 
aquela lei.5

Neste caso, 
é possível con-
cluir que apesar 
da vastidão da 
natureza não po-
der ser ajuizada 

pelos sentidos ou mesmo pela faculdade 
da imaginação sozinha, ocorre uma ação 
da faculdade da imaginação agindo em 
conjunto com a da razão para compen-
sar o desconforto do primeiro momento 
e pensar a destinação suprassensível, ge-
rando assim prazer ao por nosso ânimo 
em condições de medir-nos com ela.

5 Ibidem, p. 105.
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Seria isso então o que explica nossa 
índole de lançar-se contra as condições 
adversas que a natureza nos impõe? Esta 
mesma lei citada por Kant seria o impul-
so que move os personagens de The Iron 
Horse e Barbara Worth a construírem, 
respectivamente, ferrovias e barragens, 
e até mesmo enfrentar os índios nativos 
(que no caso são uma força da natureza) 
numa tentativa de assimilar o que se mos-
tra como o tal desprazer na inadequação 
da grandeza. Ou mesmo a corrida pelas 
terras em Três homens seria uma exten-
são desta ação das 
faculdades con-
cordante com a 
ideia do sublime 
como um prazer 
(triunfo) somente 
possível diante de 
um desprazer (ina-
dequação inicial).

Muito insti-
gante também é 
a ideia apontada 
por Ranieri Brandão6 ao sugerir que 
em The Iron Horse (nos outros filmes 
também, até certo ponto) o extracam-
po é um espaço infinito que se estende 
para dentro do quadro. Em vários mo-
mentos Ford opta por planos frontais 
da ferrovia (espécie de “subjetiva do 
trem”) o que põe o fim das construções 
logo a nossa frente e o horizonte in-
teiro como um extracampo incomen-

6  BRANDÃO. Ranieri. “Cavalo de Ferro 
(1924, John Ford)”. Filmologia. Publicado em 
2014. Disponível em: http://www.filmologia.
com.br/?page_id=7822.

surável que parece ser desafiado pela 
construção. Há aí um exemplo concre-
to de que nosso esforço em direção a 
esta destinação nos é inerente assim 
como a ratificação daquilo que vemos 
como sublime.

Para o espectador, ao denominar o 
que vê nos filmes como sublime e fazer 
sentir a sublimidade de sua destinação 
para além da natureza, estando na con-
dição de segurança enquanto observa 
esses fenômenos na tela, quão mais 
terrível for o espetáculo, mais estimu-
lante ao ânimo é medir-se com a força 

(onipotência) da 
natureza. Lem-
brando que o bem 
estar resultante 
desta experiência 
não é diminuído 
de forma alguma 
pelo fato de es-
tarmos seguros 
como observa-
dores, pois nosso 
aprazimento rela-

ciona-se unicamente com a descoberta 
da supracitada destinação. Esta lógica 
se aplica perfeitamente, por exemplo, 
às nossas reações ao “dilúvio” de Bar-
bara Worth.

Esta análise encontra sua impor-
tância ao apreciar três filmes mudos 
infelizmente pouco conhecidos, mes-
mo para quem aprecia westerns de 
forma mais assídua, e expor como 
os filmes são carregados dos mitos e 
emoções que permeiam todo bom fil-
me do gênero. 

ALEXANDRE MAGNO 
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Quando tratamos da obra da How-
ard Hawks automaticamente tratamos 
de energia vital explodindo e vertendo 
dentro da tela. Através do movimento, 
da ação e da expressão, Hawks atinge 
uma tensão vital tão fluida e natural com 
seus filmes que assistimos a eles quase 
como se assistíssemos uma fração de 
vida. Fascinado pelo estado natural das 
coisas, Hawks trata do primitivismo com 
elegância, constrói o drama existencial 
de um ser através do seu atravessar uma 
sala, e priorizando as relações e os en-
contros, tematiza a eterna busca da auto-
definição e do autorrespeito.

O mundo do western, por defini-
ção própria, é o lugar onde uma luta 
incansável do homem com a natureza 
e também contra sua própria natureza, 
acontece. Um lugar onde o espaço está 
para ser dominado ou está em proces-
so de dominação, onde as leis estão 

se constituindo ou estão lutando para 
permanecerem. Universo onde uma 
sociedade luta pela sua sobrevivência, 
pela sua supremacia ou por sua manu-
tenção, lugar de luta e estabelecimen-
to de uma moral. Espaço de encontro 
com o primitivo e com a consciência, 
cosmo de movimento e mudança, e 
por assim ser um lugar para Hawks.

É no universo do western que 
Hawks encontrará a liberdade, o con-
forto e a compatibilidade necessária 
para construir suas obras mais airadas e 
equilibradas, para exercer sua originali-
dade e construir suas maiores improvi-
sações. Não existiria ambiente melhor 
para a criatividade/presença de Hawks 
florescer do que esse onde o contato 
físico é expressão máxima das coisas 
e que sempre carrega peso moral, em 
que a mudança é presente e intermiten-
te, onde o movimento é constante, um 
lugar de liberdade extrema e segurança 
mínima possibilitando todas as leis de 
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atração e repulsão funcionarem natural-
mente, e que a natureza, seja ela a natu-
reza humana ou a Natureza, não podia 
ter importância maior.

Um dos exemplos mais claros dos 
frutos que esse encontro pode propi-
ciar é O rio da aventura (The Big Sky, 
1952). Jacques Rivette definiria a sen-
sação de continuidade e o movimento 
sempre constante rumo ao futuro, esse 
contínuo interesse pelo momento pre-
sente como uma das maiores caracte-
rísticas de Hawks, e O rio da aventura 
respira essa paixão pelo avanço e essa 
contiguidade. Independentemente de 
sua importância, todos os personagens 
do filme contêm uma vivacidade incrí-
vel e são quase como levados por uma 
força motora e inevitável, caminham 
ininterruptamente em direção às suas 
conquistas pessoais e as conquista de si 
mesmos, assim como o seu barco sobe 
o Mississipi em busca da terra perfeita. 
Exemplos para esse senso se continui-
dade são o ritmo forte do filme que é 
fiel ao ritmo de vida dos personagens, 
e o próprio final, onde vemos o barco 
se afastar da câmera continuando seu 
caminho no Mississipi, terminamos 
com a sensação de que o movimento 
do filme não terminou. Na caçada pelo 
novo o que se encontra é a si mesmo, 
e o que se deixa é um rastro de dúvida 
e devoção.

No meio do puro movimento, eis 
que surge outra das mais incríveis ca-
racterísticas de Hawks, o estabeleci-
mento da carga moral para a ação, para 
o gesto. Cada um desses determinados 
personagens se conhece e constitui 
uma relação, seja ela qual for, através 

elizabeth threatt como teal eye em 
“the big sky” 1952



da ação física: quando Jim e Boone se 
encontram pela primeira vez logo fun-
dam a dinâmica de seu relacionamen-
to com seus socos e mão estendidas, 
assim como na cena do bar onde Jim 
afetuosamente agarra Boone pelos ca-
belos enquanto cantam e dançam jun-
tos. Outro exemplo é o que acontece 
entre Olhos de Águia (uma índia) com 
Boone: ela luta e o machuca seriamen-
te; a única forma de obter redenção é 
fechar a própria ferida que abriu. 

Interior á esse mundo e ao qua-
dro, Hawks alcança algo de incrível 
na modulação dos seus personagens e 
de seus desejos como na primeira cena 
onde a equipe da embarcação descansa 
na margem. Construindo um plano e 
contraplano quase místico entre Boone 
e umas das melhores representações 
da mulher hawksiana que é Olhos de 
Águia, Hawks não só nos introduz 
como também no insere em meio a 
todas as forças de atração e repulsão 
daquele núcleo, e estabelece ali o des-
tino de quase todos os personagens: a 
busca de Boone pela autodefinição e 
sua conexão com Olhos de Águia, a 
relação entre Jim e a índia, e tudo o 
que estão por vir.

Outro exemplo do controle das in-
flexões de energia dentro do quadro 
que Hawks consegue criar é a cena em 
que Boone, Jim e toda a tripulação se 
despedem da tribo de Olhos de Águia 
para seguir pelo Mississipi. Através da 
postura de Jim e Boone e da direção 
dos olhares de casa personagem, in-
cluindo Olhos de Águia, Hawks cons-
trói todo um subtexto e significado da 
cena através do silêncio e do gesto. 

O personagem de Jim nos demonstra 
sua decepção e o futuro de Boone, e 
a índia revela sua incrível consciência 
e sabedoria em relação ao mundo em 
que vive.

Algo de magnífico nesse filme tam-
bém surge do encontro do universo no 
western com as obsessões de Hawks. 
Na tentativa de representar o presente, 
Hawks sempre alcança o documental 
através da ficção, como em Hatari! 
(1962) ou em Paraíso infernal (Only 
Angel Have Wings, 1939), e O rio da 
aventura não é diferente. O tratamento 
que Hawks dá à natureza e ao esforço 
que os homens da tripulação aplicam 
às suas tarefas é comovente e sensível, 
e cada plano de seu trabalho integrado 
ao cenário natural é um espetáculo em 
si, intenso e comunicativo.

Outro desses magníficos encontros 
entre Hawks e os westerns resultou em 
uma obra-prima que não pode deixar 
de ser citada aqui: Onde começa o in-
ferno (Rio Bravo, 1959). Onde começa 
o inferno é o exemplo perfeito da im-
portância e profundidade que as rela-
ções têm nos filmes de Hawks. Durante 
todo o filme assistimos a personagens 
que não têm controle de suas próprias 
vidas, ocupando-se de problemas com 
os quais muitas vezes não conseguem 
lidar, tentando alcançar o autorrespeito, 
que só vão atingir equilíbrio através da 
companhia, de relações.

Um grande exemplo dessa dinâ-
mica é Feathers, uma personagem fe-
minina que funde a mulher hawksia-
na com o mito da mulher no western, 
sendo assim complexa, sensível, forte 
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e acima de tudo respeitada. É a rela-
ção da personagem de Angie Dickin-
son com o personagem de Wayne que 
denunciará não só seus desejos, suas 
inseguranças como também sua força 
e sua coragem tornando-a uma perso-
nagem tão humana e respeitada como 
qualquer outra no filme. Todas as 
cenas em que Feathers faz guarda na 
porta do quarto de John Chance ou à 

beira da escada do Hotel demonstram 
sua potência e complexidade, assim 
como na cena em que ela e Chance 
estão na porta do banheiro onde Dude 
toma seu banho e numa tentativa má-
xima de acabar com o caos ela lança 
todas as iniciativas românticas entre 
ela e Chance.

Outro exemplo dessa dinâmica de 
relações e representação é o persona-
gem de Dude, que só após o seu en-
contro com John recupera sua vontade 
de acompanhar a vida presente e seu 
autorrespeito. É através da amizade, 
do encontro com limites através dos 
conflitos e de companhia que seu equi-
líbrio será restaurado e ele encontra 
sua autodefinição.

 Onde começa o inferno também é 
um grande exemplo da arte hawksia-
na de representar as relações através 
da ação. Cada personagem tem sua 
esperança, seu desejo e sua força re-
presentados através de um gesto; um 
grande exemplo é Dude em busca da 
moeda na cuspideira; e mais, cada 
relação de respeito, de amizade, de 

john wayne (dude) carrega angie dickson 
(feathers) em “rio bravo” 1959
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amor é estabelecida e muitas vezes 
subvertida, através do ato, do ges-
to, como acontece inúmeras vezes 
na relação de John e Feathers.

Existe outra coisa em Onde co-
meça o Inferno que me atrai, um 
certo sentimento de tudo está ali re-
presentado. Mesmo que de maneira 
simples, porém sempre de maneira 
elegante, Hawks constrói a felicida-
de lado a lado com a realidade, com 
a sensatez, faz com que o final feliz, 
e toda sua construção, divida a tela 
com toda a parcela obscura da vida 
e muitas vezes através do humor. 
Hawks faz mais do que evidenciar 
a vida, ele a celebra em toda sua di-
mensão. 

Nestes dois maravilhosos fil-
mes de Hawks, algo em específico 
também me chamou a atenção e me 
motivou a escrever, além de todas 
as belas consequências da união 
Hawks-western. Alcançando toda a 
liberdade que se apresenta a partir 
da escolha de filmar um western, 
Hawks representa de maneira subli-
me aquilo que é mais essencial para 
a vida humana e que sem a devida 
atenção é de rara aparição: os mo-
mentos em que as relações de mais 
pura honestidade e complexidade 
explodem em emoções e transbor-
dam pelo o corpo, seja por um bei-
jo, seja um abraço, um apertão ou 
olhar, essas ações transcendem seu 
significado narrativo e seu signifi-
cado emocional e, exatamente pelo 

tempo de sua duração, se tornam 
vida aos nossos olhos.

Seja na cena da fogueira em O 
rio da aventura, através dos olha-
res entre Boone e Olhos De Águia, 
seja na cena em que John carrega 
Feathers pela escada em Onde co-
meça o Inferno. É a graças à união 
Hawks-western que podemos ver 
os dois universos fluindo em per-
feita sintonia e liberdade, e apro-
veitarmos os sublimes momentos 
que nascem dessa união e que de-
pois de analisada parece tão natural, 
afinal para o homem que se interes-
sa em representar o movimento, a 
continuidade, a atração e a repulsão 
das relações e a vida em toda sua 
dimensão, que lugar mais propício 
que o velho oeste?

PAULO VITOR MINEIRO COSTA
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