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Resumo

Este estudo tem como objetivo analisar a figura do herói em filmes do gênero  western 
americano, observando as representações que lhes são colocadas em obras de 1939 (No 
tempo das diligências),  1954 (Jhonny Guitar), 1959 (Rio bravo), 1968 (Era uma vez no 
oeste)  e  2005  (Brokeback  mountain).  Para  isso,  são  utilizados  como  marco  teórico  o 
conceito  de  signo  como  símbolo,  na  perspectiva  peirceana,  e  a  noção  de  signo  como 
representação material da ideologia, na óptica bakhtiniana. Paralelamente a esses conceitos, 
também  são  considerados  os  aspectos  indicativos  do  contexto  histórico  da  criação  e 
desenvolvimento  desse  gênero.  Desse  modo,  percebeu-se  que  o  modelo  de  herói  foi 
mudando  de  acordo  com as  contingências  do  tempo,  sob  o  efeito  dos  acontecimentos 
históricos e formações ideológicas, desviando-se de sua representação simbólica original 
para mostrar-se mais próximo da realidade.
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1 O herói do western: um personagem-tipo que nasce com o cinema

O  cinema,  assim  como  a  literatura,  afirmou-se  desde  a  sua  origem  como  uma 

linguagem em busca de uma forma. Nessa busca, definiram-se estilos, temas e abordagens 

que não apenas delinearam a sua própria história, como também serviram de base para que 

narrativas fossem criadas e desenvolvidas em torno de alguma estrutura.

Assim,  resultou  dessa estrutura  uma certa  topologia  que,  vista  a  partir  dos  seus 

aspectos  formais  e  estéticos,  apresentou-nos  uma sintaxe  diegética,  tal  como o  cinema 

clássico do americano D. W. Griffith,  cuja narrativa até hoje é um modelo,  tanto a ser 

seguido como negado. Sobre esse aspecto, Glauber Rocha (2006, p. 37) argumenta:
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Griffith,  produto  típico  do  neocapitalismo  nortamericano  (o  modo  de  
produção  neocapitalista  nortamericano  produz  a  
superestruturimperialista) é,  neste novo espaço terrestre,  revolucionário 
na medida em que diferenças climáticas (o sol americano contra a luz  
europeia), religiosas (o Protestantismo quer fundar a Terra Prometida) 
alteram as práticas da cultura europeia confinada no idealismo católico 
reformado pelo materialismo pragmático da revolução industrial. (grifos 
do autor).

Nessa sintaxe, já está presente, assim como em muitos textos literários, a figura do 

herói  ocupando  o  núcleo  da  trama,  fazendo-a  girar  e  desenvolver-se  junto  aos  demais 

personagens, os quais orbitam em torno dele. Legítimos representantes da cultura WASP, 

acrônimo formado pela junção dos termos  White, Anglo-Saxon and Protestant (“Branco, 

Anglo-Saxão e Protestante”), “os heróis de Griffith são aventureiros legais: os inimigos da 

civilização protestante são índios, negros e bandidos” (ROCHA, 2006, p. 38).

Desse  modo,  esse  personagem-tipo  foi  sendo  moldado  pelas  transformações 

históricas e ideológicas que o mundo viveu desde o final do século XIX, quando o cinema 

surgiu, passando por todo o século XX e seus movimentos artísticos. Nesse ínterim, o herói 

passou da encarnação de um povo em sua grandeza e valor, como em O nascimento de uma 

nação (1916), do já citado Griffith; teve a sua localização social questionada nos filmes 

noir, na década de 1950; até, finalmente, tornar-se um homem comum, perplexo pela ação 

do tempo e sob o descontrole da história, como se vê em filmes como Ladrões de bicicleta  

(1948) – símbolo do neorrealismo italiano.

Entretanto,  o seu papel como figura central  da narrativa atingiria  o ápice com o 

western. Gênero inquestionavelmente americano, os filmes cujo eixo se desenvolvia a partir 

desse modelo se faziam presentes desde os primórdios do cinema, como se pode observar 

em O grande roubo do trem (1903), de Edwin Porter.

Porter já havia sinalizado em sua pequena obra todo o conceito que daria base aos 

demais filmes que seguissem essa linhagem, desde a cenografia (grandes espaços vazios, 

vagões  de  trens  ou  salões),  passando  pelos  comportamentos  (expressão  de  virilidade 

masculina,  acompanhada  de  um  certo  galanteio  rude)  até  o  desfecho,  quase  nunca 

terminando sem um ato de bravura do herói, não sem antes se destacar a irônica (icônica) 

cena final.

Assim como o gênero foi mudando ao longo do tempo, numa clara indicação dos 

reflexos vividos pelos fatos históricos do século XX, o herói do western também não ficou 

à margem disso. De cavaleiro solitário e encarnação de valores de um grupo social,  ele 
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passou a ser também um personagem afeito às frustrações e ao esquecimento, quando não 

revisto na sua condição de macho e branco, em favor de novas posturas e novos discursos, 

sinalizando novos tempos.

2 A topologia onde habita o herói: definições e delimitações

Uma topologia  apenas  se  constitui  se  nela  são  encontradas  certas  regularidades 

definidoras.  Tais  regularidades  demarcam,  ampliam  e  delimitam  aquilo  que  pode  ser 

identificado não apenas pelo local onde o herói habita, mas por sinais, marcas e nuances 

que o fazem ser não o outro (naquilo que, no mesmo  topos,  seria seu oposto),  mas ele 

mesmo.

Nas antigas mitologias, o herói é aquele que realiza feitos extraordinários, muitas 

vezes superando suas próprias limitações. Segundo o antropólogo Joseph Campbell (2013), 

as diversas narrativas mitológicas possuem uma espécie de estrutura comum, denominada 

por ele como “jornada do herói”. Em todas elas, após receber o chamado da aventura, o 

herói  precisa  passar  por  certas  provações  e  superar  obstáculos,  até  que  a  jornada  seja 

cumprida.  Metáfora da condição humana, o herói seria aquele que deixa a sua zona de 

conforto para viver uma aventura grandiosa (a partida), geralmente enfrentando uma série 

de adversidades e perigos (a iniciação) para, enfim, alcançar a glória que almeja ou ainda a 

sua redenção (o retorno).

São essas nuances, delimitadoras de um topos, que vão dar o decalque do herói do 

western, com seus traços e suas linhas definidoras. Afora o espaço geográfico, sua origem e 

seu refúgio, há também, por assim dizer,  uma construção de um perfil humano no qual 

vislumbram-se uma ética e uma estética desse herói. Não se pode sair delas para observá-lo, 

pois corre-se o risco de ele não mais ser visto, tal é o conjunto de símbolos que o localizam 

e o renomeiam.

A ética desse herói é a mesma que fez existir o herói épico, dono de uma grandeza 

humana que o torna magnânimo em sua finitude. Uma vez salvo de suas limitações por uma 

simbologia  ética,  o  herói  do  western supera  sua  condição  de  rudeza  e  passa  a  ser  um 

reflexo, não sem antes ter um verniz de primitivismo, do homem americano, o qual vai 

sendo modificado  pelas  contingências  históricas  do país  e  do mundo.  Desse  modo,  ele 

cumpre a sua jornada ao deslocar-se através da esteira do tempo, pois não é outro senão este 

que lhe fornece a sua matéria e a sua forma.
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Por  tais  motivos,  esse  herói  dialoga  com  o  da  épica,  seu  reflexo  na  reversão 

temporal do passado clássico. Entretanto, como bem esclarece Luckás (2000, p. 67):

O  herói  da  epopeia  nunca  é,  a  rigor,  um  individuo.  Desde  sempre 
considerou-se traço essencial da epopeia que seu objeto não é um destino 
pessoal,  mas  o  de  uma comunidade.  E  com razão,  pois  a  perfeição  e 
completude do sistema de valores que determina o cosmos épico cria um 
todo demasiado orgânico para que uma de suas partes possa tornar-se tão 
isolada em si mesma, tão fortemente voltada para si mesma, a ponto de 
descobrir-se como interioridade, a ponto de tornar-se individualidade.

Desse modo, o personagem do western americano passa por quase metade do século 

XX identificado como aquele onde se depositam os valores ideológicos de uma nação. Esta, 

por sua vez, necessita de mitos que não apenas a salvem, mas autorizem sua representação 

no próprio mundo como um povo que aspira à grandeza através de grandes atos. Como 

ressalta Gomes (2009), não por acaso os grandes atores e atrizes de cinema são aqueles que, 

em última análise, simbolizam e exprimem um sentimento coletivo.

No entanto, Zizek (2009) denuncia que essa ideologia heroica, plasmada na nação 

(Estados Unidos da América), parte de uma base frágil em que, à medida que a sociedade 

avança, assustada e obrigada a se reconstruir após duas grandes guerras, os seus mitos são 

postos em posições demasiado humanas, numa clara indicação de que o mundo é outro, as 

relações humanas também e que não há mais espaço para grandes feitos simbólicos, uma 

vez que o herói, como até então se apresentava, é posto em xeque.

É daí  que  o  filósofo  esloveno expõe a  mentira  como uma base  de  manutenção 

ideológica,  usando  como  referência  uma  frase  já  célebre  no  cinema  americano,  de  O 

homem que matou o facínora (1962): “quando a lenda se torna fato, publique a lenda”. Tal 

frase é dita quando se descobre que, quem havia praticado a vingança contra o pistoleiro 

que ameaçava a paz na cidade, não era aquele imaginado por todos (no caso o  cowboy, 

interpretado por seu ícone, John Wayne), mas um jovem advogado que depois viria a se 

tornar senador, personificado por Jimmy Stewart. Diante da iminência de a verdade ser 

revelada, a máxima é proferida.

É sob tal dimensão, do engano e da mentira, que esse gênero começa a decair, como 

se esse filme fosse o seu canto final ou talvez porque, em sua época, o heroísmo tivesse 

outros determinantes estruturais, que não mais precisassem recorrer ao engano como meio 

de preservação de uma ilusão. Certamente, John Ford, seu diretor, já sinaliza tais mudanças 
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ao  apresentar  o  cowboy já  morto  desde  o  início  do  filme,  utilizando  a  linguagem  do 

flashback para retomar seus feitos que, como já foi dito, não eram seus de fato.

Numa contundência que beira o radicalismo, Zizek (2009, p. 12) afirma que neste, 

como possivelmente em outros filmes do gênero, “para civilizar o Velho Oeste, a mentira 

precise ser elevada a Verdade – em suma, nossa civilização se baseia numa Mentira”. Aqui, 

as  iniciais  maiúsculas  apontam para  um sentido  mais  metafísico,  para,  em seguida,  ser 

lançada a questão: “por que, em nossa época precisa, existe essa nova necessidade de uma 

Mentira para a manutenção do sistema social?” (Ibidem).

Saindo do campo ideológico e voltando ao espaço onde esse herói habita, Vugman 

(2006, p. 159) considera que “o Western inventou o Velho Oeste, fusão de diferentes épocas 

e  diferentes  regiões  dos  Estados  Unidos  em  um  único  lugar  mítico  e  atemporal,  já 

comparado ao universo mitológico da Grécia antiga, que espalhou seu imaginário mundo 

afora”. Nesse espaço atemporal, surgem símbolos, materializados na mulher branca e casta, 

o casamento monogâmico de ordem heterossexual, o trem de ferro, na identificação com o 

progresso, e os índios, quase que exclusivos no posto de inimigo a ser combatido em nome 

da manutenção da paz desse espaço. 

Na feitura dessa manutenção, o cowboy ocupa o seu núcleo, (co)ordenando todos os 

signos que o orbitam. Como destaca Vugman (2006, p.161), é ele que “domina as artes da 

guerra e da sobrevivência na selva, alcança o cativeiro, mata os índios e conduz a mulher de 

volta  para  a  colônia”.  Nesse  sentido,  ele  é  investido  de  inegável  grandeza  simbólica, 

atuando como uma espécie de força gravitacional ao redor da qual todos os demais sujeitos 

(o outro) devem orbitar.

É, portanto, desse universo que o herói se ergue para se fazer senhor de seu mundo. 

Os conflitos vividos por ele, suas lutas e pequenas conquistas, ilustram muito mais do que 

as narrativas expõem. Ao salvar a mulher e a cidade do inimigo, ao manter a ordem dos 

signos em seus nichos representativos, esse herói também se identifica como o mantenedor 

da luta contra a natureza e tudo o que ela pode trazer de primitivo e selvagem. Não à toa, o  

locus dessa natureza, onde o herói atua, é pedregoso, árido, áspero e difícil, distanciando-o 

dos grandes espaços urbanos, sua antítese e seu referente definidor de seus contrários.

A centralização desse herói, e sua função simbólica,  refletem uma ideologia que 

atua como índice, não de um lugar específico ou de um homem apenas, mas de um povo, 

uma nação, no caso os EUA. Assim, expõem-se os valores éticos desse povo em luta da 

manutenção de um progresso, como bem expressa a doutrina do “destino manifesto”, cujo 
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objetivo  é,  ainda  hoje,  ampliar  e  divulgar  as  liberdades  para  além  das  suas  próprias 

fronteiras físicas, supostamente em nome da democracia.

A geografia dos Estados Unidos da América é marcada pela imensidão. 
(...)  Contudo,  a  grandeza  físico-continental  dos  Estados  Unidos  não  é 
assim uma construção  natural  como insinua  a  imagem oferecida  pelos 
mapas  escolares.  É  realização  humana.  Geografia  construída  como 
“destino manifesto”, como ideário de estender a “comunidade americana” 
até o Pacífico (BARBOSA, 1998, p. 45).

Nesse  sentido,  para  expor  as  variadas  representações  do  herói  e  como  ele  foi 

sofrendo  as  ações  das  transformações  históricas  ao  longo  do  século  XX,  serão  feitas 

análises de obras fundamentais do gênero western, terreno onde esse personagem atua.

Cada obra é de um diretor diferente, considerando-se, além do período em que foi 

produzida, o modo como as personagens são apresentadas. Se por um lado elas aparecem 

como símbolos na feição da semiótica peirceana,  em que um signo simbólico se impõe 

como uma representação inegável de uma qualidade ou valor (PEIRCE, 2005), por outro 

assumem  contornos  de  um  discurso  no  qual  o  aspecto  ideológico  equivale  à  própria 

materialidade do signo (BAKHTIN, 1992).

Inicialmente, serão observadas as características definidoras do herói no auge da sua 

grandeza, nos filmes No tempo das diligências (1939), Rio bravo (1959) e Era uma vez no  

oeste (1968).  Em  seguida,  como  indicação  de  um  desvio  no  símbolo  do  herói,  serão 

analisadas outras duas obras do mesmo gênero: Johnny Guitar (1954), no qual uma mulher 

ocupa o centro da ação heroica, e  Brokeback mountain (2005), em que dois  cowboys são 

expostos na condição de outsiders, já que ambos são pobres e gays.

3 A grandeza do herói

3.1 No tempo das diligências: honra e vingança

Clássico incontestável de John Ford produzido em 1939, No tempo das diligências 

mostra quase todas as convenções do gênero, não apenas pelas diligências já indicadas no 

título,  precursoras  das  futuras  ferrovias  como desbravadoras  do  oeste  americano,  como 

também pelos tipos que ele apresenta, expondo a história de nove pessoas que embarcam 

nessas carruagens, através do Arizona, mesmo com a possibilidade constante do ataque de 

índios apaches.
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Dentre essas pessoas, encontram-se personagens que se tornariam os tipos-padrão 

do gênero, a começar pelo xerife, Curly, vivido por George Bancroft, tentando manter a 

ordem e segurança do grupo. Outros personagens-tipo podem ser vistos, como Doc Boone, 

médico  e  beberrão,  responsável  pelas  tiradas  irônicas  do  filme  (referência  seguida  em 

outros filmes que viriam a ser realizados, tais como Cheyenne, de Era uma vez no oeste, e 

Stumpy, de Rio Bravo), e a Sra. Dallas, “uma mulher sem passado”, como se diz no filme.

Se a referência velada à prostituição é posta nessa personagem feminina, outra, Sra. 

Mallory, é a que simboliza a mulher virtuosa e devotada ao marido, característica expressa 

na  sua  aversão  à  Sra.  Dallas.  Polarizando  comportamentos  e  passados,  tais  mulheres 

acabaram também por definir a feminilidade do  western, sempre pendente entres os dois 

tipos, sendo desviada somente 15 anos depois pela personagem Vienna, de Joan Crawford, 

em Johnny Guitar.

Diante de tantos tipos a definir a forma do western, é evidente que a figura do herói 

não deixa de aparecer. Ringo Kid, vivido por John Wayne, é o que se apresenta como o 

mais puro e isento de falhas de caráter, estas sendo mostradas pelos demais personagens, 

até mesmo por aqueles de quem menos se suspeita, como se percebe no inesperado parto da 

Sra. Mallory.

Acusado injustamente de assassinato, ele decide voltar à cidade de Lordsburg com o 

propósito de vingar a morte do pai e do irmão, além de fazer justiça pelo tempo que passou 

na cadeia devido à falsa acusação. Com esse personagem, Wayne faria valer a ideia de que, 

diante do inimigo e em nome da justiça, matar é algo justificável.

Com esse filme, Ford forjava no pensamento do homem americano daquele período 

uma nova forma ideológica de ver a vida, uma vez que, no mesmo ano, o mundo entraria 

em conflito, com os EUA saindo vitorioso, em 1945. Além disso, o diretor definiu, com 

esse filme, a sintaxe da linguagem do western que seria retomada por ele posteriormente em 

O homem que matou o facínora (1962), o qual, de algum modo, encerraria essa mesma 

linguagem para dar lugar a filmes que viriam a mudá-la ou a subvertê-la.

3.2 Rio Bravo: a recuperação do herói

Um dos maiores clássicos do western, esta obra de Howard Hawks, produzida em 

1959, tira vantagem dos cenários enxutos e das interpretações muitas vezes teatrais, como 

se vê na cena de início do filme. Nele, destaca-se a tríade formada por Dude, Colorado e 
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Chance, este último o xerife da cidade, vivido por John Wayne antes de sua “morte” no 

filme de John Ford, O homem que matou o facínora.

O trio, em torno do qual o filme se desenvolve, aparece às voltas com uma trama 

simples, como narrativa: após matar um homem desarmado, Joe, irmão de um poderoso 

dono de terras, é preso e fica à espera do delegado vir para levá-lo a julgamento. A função 

do xerife é mantê-lo na cadeia evitando que o irmão de Joe ataque e o retire da prisão. 

Em meio a isso, Chance precisa manter a ordem na cidade, resistir aos flertes de 

uma  bela  mulher,  Feather;  lidar  com  o  alcoolismo  de  Dude,  seu  ajudante  que  fora 

abandonado pela mulher; lidar com o senhor rabugento que vigia as celas, Stumpy; e avaliar 

se um jovem rapaz, Colorado, tem um bom perfil para ser seu auxiliar.

É em torno de Chance que estes personagens agem e mostram-se em seus caracteres, 

deixando entrever que cada um deles é um tipo ou possui uma marca: Feather é a mulher 

sensual, de fala doce, cujo nome já a traduz (em inglês, o seu significado é pluma); Dude, 

um  dos  personagens  mais  complexos  do  filme,  oscila  entre  a  grandeza  do  herói  e  o 

conformismo de um loser, algo impensável nesse gênero para quem almeja tal posto. 

Não  obstante,  aos  poucos  ele  vai  recuperando  sua  autoestima  à  medida  que 

abandona o vicio, como se percebe na cena em que ele põe o uísque de volta “sem derramar 

uma  gota”.  Seu  nome,  coincidentemente,  refere-se  a  um  tipo  muito  comum  no  oeste 

americano, de modos mais urbanos e, por isso, visto como janota. Após sua derrocada que o 

leva ao alcoolismo, ele passa a ser chamado por “borrachon”, um tipo de  loser à moda 

mexicana.

Se cada nome, no filme, remete a uma qualidade, específica do personagem, é no 

xerife de Wayne que isso se torna mais relevante. Seu sobrenome, Chance, com o qual ele é 

chamado ao longo do filme, concede a oportunidade a Dude de ele se reerguer e retomar 

sua posição de futuro xerife, portanto herói da cidade. 

Isso se faz notar na cena em que ambos vão à procura de um bandido em um bar e 

Dude teme entrar pela frente, já que Chance lhe oferece essa possibilidade. Ao acabar o 

serviço, com Dude tendo descoberto e executado o bandido, Chance diz-lhe que, a partir 

dali, ele já poderia entrar pela porta da frente dos saloons e todos o respeitariam. 

Com tais  atitudes,  Hawks expõe nesse herói  o  conjunto de valores  tão caros  ao 

homem  americano  dos  anos  1950,  quando  as  transformações  culturais,  ligadas  às 

revoluções sexuais e às de gênero, ainda estavam por vir e desestabilizariam o cenário da 

sociedade americana. Esse homem, que observa sua cidade incansavelmente, que não tem 
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um lar fixo nem família, é apresentado por John Wayne como se fosse um pai de família 

que, zeloso e ternamente duro, tomado por um senso de justiça que luta continuamente para 

manter, certamente se refletia na mente de muitos homens desses anos como um modelo a 

ser seguido.

3.3 Era uma vez no oeste: um homem de valor

Realizado por Sergio Leone em 1968, Era uma vez no oeste segue as convenções do 

gênero, mas dando relevo a personagens de modo pouco comum. Após o massacre de uma 

família  por  um bando  de  pistoleiros,  a  trama  se  tece  e  se  desenvolve  a  partir  de  três 

personagens-chave: o matador Frank, vivido por Henry Fonda; a prostituta Jill, interpretada 

por Claudia Cardinale; e o “Gaita”, personificado por Charles Bronson. Somando-se a eles, 

há o outro matador, Cheyenne, vivido por Jason Robards.

Jill, casada em segredo com o patriarca da família morta e recém-chegada de New 

Orleans, resolve ficar sozinha na propriedade da família: uma grande casa no meio de um 

terreno  deserto.  Em  seu  caminho,  surge  Cheyenne,  persona  dúbia  que  oscila  entre  a 

violência sem pudor, típica do vilão, e a uma insuspeitada lealdade e respeito. São dele as 

frases mais espirituosas do filme e que lhe conferem um traço cômico, embora a cena esteja 

em um intenso andamento dramático. Exemplo disso é o momento no qual ele faz sinal para 

que um homem, dono de uma lavanderia  e informante de Frank, fique calado para não 

informar a sua presença.

O tom de  ironia  desse  personagem não é  um índice  do  acaso.  Nele,  é  nítida  a 

mudança de caráter à medida que a narrativa avança. Se no início ele inspira desconfiança, 

afinal é um homem fora da lei, ainda demonstra respeito a crianças, mulheres e padres. Nas 

ações seguintes, ele passa a ser o parceiro do herói,  mas sempre pontuando os nós dos 

filmes com comentários deslocados da tensão dramática.

Um  desses  momentos  ocorre  quando,  ao  pedir  que  Jill  leve  água  para  os 

trabalhadores da futura ferrovia,  que ela vai construir  como continuidade dos planos do 

marido morto, ele fala que é bom para aqueles homens verem uma mulher, ainda que seja 

somente  ver,  e,  se  caso  algum  deles  batesse  em  suas  nádegas,  ela  fingisse  que  nada 

aconteceu. 

Afora o comentário cheio de sutilezas, afinal ela tinha sido uma prostituta e talvez se 

esperava que realmente não se incomodasse, há também um desvio de padrão. Pelas regras 
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do  western, a mulher, sob as condições rudes do ambiente, tem sua fragilidade realçada. 

Nesta cena em específico, espera-se que Cheyenne a proteja dos homens, não só levando a 

água até eles, mas evitando algum gracejo indesejado.

A própria Jill já se desvia do padrão feminino dos filmes do gênero e isso se faz 

notar já em sua antiga condição, prostituta desejada de um bordel de luxo em uma grande 

cidade. À parte isso, ela também se alia, a certa altura, a Cheyenne e ao herói para realizar a 

vingança contra Frank. Solitária numa terra que não é sua e dona de uma área que provocou 

conflitos, ela reflete sobre si mesma afirmando que “de qualquer modo, não pareço ser uma 

viúva indefesa”. 

Tal frase, no contexto de lançamento do filme, numa época em que as mulheres 

lutavam pela  liberdade  sexual  e  pessoal,  diz  mais  do que  o contexto  narrativo  mostra. 

Depois de desatar o nó de toda a trama, com a morte de Frank, ela espera ajuda tanto de 

Cheyenne quanto do herói, mas ambos vão embora um a um: Cheyenne, para cumprir seu 

destino de vilão que se redime, morre; o herói, para realizar uma nova missão que lhe dê 

sentido à vida, decide se vingar pela morte de Cheyenne, seu parceiro trazido pelo acaso. 

Ao  final,  antes  dos  créditos  surgirem,  quem  aparece  é  Jill,  entregando  água  aos 

trabalhadores, sorridente e destemida, coisa incomum nos anos em que o western nasceu.

No entanto, nesse universo de tipos, o que chama a atenção por sua presença é o 

personagem vivido por Charles Bronson. Ele se mostra, desde o início do filme, como um 

homem de poucas palavras e de ações simples, mas rápidas. Esse silêncio muitas vezes 

provoca a dúvida se é a ele que o signo do herói é dado, o que se dissipa à medida que os 

personagens se cruzam na ação, centralizando o equilíbrio da trama em sua figura. 

Um dado importante a se destacar é que esse personagem, além de seguir um padrão 

simbólico do heroísmo do western, com sua figura solitária e errante, corporifica os valores 

da justiça, como se esse valor descesse de sua metafísica e se encarnasse em um homem. 

Na narrativa, isso se observa quando se descobre que sua busca por Frank e a vingança 

contra este,  bem típica dos filmes do gênero,  com os dois no meio da rua em duelo, é 

decorrente da morte do irmão pelo bando do matador.

Num nível de representação de valores, o herói de Charles Bronson não tem nome, 

pois  isso  não  importa;  sua  ação,  suas  palavras  econômicas  e  seu  jeito  de  estudado 

individualismo não apenas o apresentam como símbolo, mas como um ícone da Justiça cuja 

letra maiúscula se materializa nele. Ao rejeitar ser identificado como os outros personagens, 
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pois em toda a história perguntam a ele “quem é você?”, esse homem só se mostra como 

qualidade e é ela quem o faz se movimentar no jogo narrativo e dar continuidade à sua vida.

4 Desvios do herói

4.1 Johnny Guitar: a mulher em cena

Além de  um nome  incomum para  um filme  de  faroeste,  esta  obra  de  1954  de 

Nicholas Ray (que faria no ano seguinte Juventude transviada, com James Dean), subverte 

algumas convenções do western, deslocando a função do herói masculino para colocar em 

seu lugar uma mulher.

A história, vale ressaltar, não foge dos signos que definiram o gênero: dona de um 

saloon,  Vienna,  vivida  por  Joan  Crawford,  chama  seu  ex-amante,  Johnny  Guitar,  para 

ajudá-la na resistência contra um grupo de rancheiros que querem expulsá-la do local e 

assim deixar livre o caminho para se passar uma ferrovia – signo recorrente do progresso e 

símbolo maior do “destino manifesto”. 

Neste filme, curiosamente, é a personagem de Crawford quem lança os possíveis 

personagens masculinos, que seriam os heróis, para as margens da ação, assumindo seus 

postos. Traço importante disso e sintomático pela evidência que causa, é o modo como ela 

se veste: calças, cinturão e revólveres, algo incomum em filmes do gênero, em que a figura 

feminina oscila entre a fragilidade e o comportamento ambiguamente sensual (como é o 

caso de Feathers e Jill,  analisadas acima).  Em  Jhonny Guitar,  não há sensualidade nem 

fragilidade: a heroína é Vienna, quase máscula.

Diante  dessa  posição,  os  homens  atuam  num  misto  de  intimidados,  como  se 

sentissem inseguros em sua masculinidade e hesitantes diante dessa mulher. A hesitação 

está entre tratá-la de modo igual, como na cena de início do filme (em que Viena, do alto, 

observa e  desafia,  de arma em punho, um grupo inteiro  de  cowboys),  e  o temor de se 

sentirem reduzidos em frente a uma mulher assustadoramente independente.

Nesse caso, a necessidade de afirmação ressalta, como na luta sem sentido entre os 

personagens  de  Sterling  Hayden  (o  Johnny  Guitar)  e  Ernest  Borgnine,  bem  como  na 

tentativa de um jovem cowboy mostrar sua admiração a Vienna, atirando contra coisas no 

saloon. Contudo, todas essas situações só contribuem para realçar a personalidade dura dela 

e o fascínio que isso causa entre os homens.
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No anteparo  dessa  personagem está  Emma,  vivida  por  Mercedes  McCambridge, 

líder dos rancheiros e que promete a Vienna que um dia a matará. Essa promessa, dita no 

início do filme, irá resultar no conflito final, em que um novo estranhamento surge: o duelo, 

comum à estrutura desses filmes, é feito pelas duas únicas mulheres de toda a narrativa. 

Desse embate entre duas personagens femininas, que se resolvem frente a frente, de arma 

na mão, somente uma sai viva, porém machucada: Vienna, que em seguida encerra o filme 

nos braços do seu amor, num estranho fechamento para uma obra tão singular.

Neste  filme,  um aspecto  importante  deve  ser  observado:  a  personagem de  Joan 

Crawford deixa entrever um tipo de comportamento feminino que mostra a mulher atuando 

na realidade como alguém autônomo, buscando uma localização social fora da casa e das 

funções que sempre lhes foram impostas e tantas vezes ratificadas pelo cinema e suas obras. 

Desse modo,  Johnny Guitar  sinaliza  algo que,  historicamente,  seria visto após a 

segunda guerra e que, no terreno da sétima arte, já estava ocorrendo de modo aleatório no 

próprio cinema americano da época, com filmes de gênero  noir. Esse viria a ser um dos 

pontos de destaque do cinema moderno,  feito  a partir  dos anos 1960 fora também dos 

Estados Unidos: a independência feminina e a crescente insegurança do homem, com sua 

macheza abalada. Sinal de novos e indefinidos tempos.

4.2 Brokeback mountain: quem é esse herói?

Apesar  de não ser de fato um  western e não recorrer  aos recursos típicos  desse 

gênero,  Brokeback  mountain,  de  2005,  traz  como  protagonistas  dois  legítimos 

representantes do  cowboy americano. Dirigido pelo taiwanês Ang Lee, esta obra provoca 

um desvio da figura do herói ao apresentar, no oeste dos EUA de 1963, dois homens que se 

descobrem  apaixonados  durante  um  trabalho  de  pastoreamento  de  ovelhas  próximo  à 

montanha que dá nome ao filme.

Aliás, é essa montanha que simboliza a relação de ambos, entre os dribles dos olhos 

do julgamento social, ao longo dos anos de vida dupla que ambos passam a ter. Brokeback  

mountain passa a ocultar, ao mesmo tempo, um amor maior que as convenções familiares 

(já que os dois se casam com mulheres) e um sentimento de culpa causado pela opressão 

imposta por certo padrão de masculinidade.

Sob tantas camadas impostas ao relacionamento de ambos, resta a cada um levar a 

relação à sua maneira: Jack Twist, de modo mais corajoso e ousado, planejando um futuro a 
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dois num rancho, algo impensável em qualquer filme de  western ou com cowboys, ainda 

feito sob as normas das mensagens ambíguas; e Ennis Del Mar, tão introvertido e temeroso 

de seu desejo que não sabe ultrapassar a fronteira entre ser hétero ou homossexual, ainda 

traumatizado pela lembrança de ter visto um homem ser morto, talvez por seu pai, só por 

ser gay.

Desses dois anti-heróis, é Ennis quem ainda traz índices do cowboy do passado. Tal 

como nos filmes iniciais do gênero, ele é solitário e calado, não consegue se sentir adaptado 

ao mundo que o rodeia e segue rígidos códigos de lealdade: no caso, ao homem que ama.  

Esse personagem de fronteira, afinal, está sob o limite de se localizar dentro ou fora da vida  

social, sendo o autêntico white trash, expressão norte-americana para designar os homens e 

mulheres brancos que estão abaixo da escala da pobreza nos EUA, morando em trailers e 

vivendo de subempregos.

Como assinala Becker (2008, p. 27), o “desvio não é uma qualidade que reside no 

próprio comportamento, mas na interação entre a pessoa que comete um ato e aquelas que 

reagem a ele”. Visto por essa perspectiva, Del Mar é o outsider, o que sempre está do lado 

de fora porque não se vê como participante da realidade, talvez por não conseguir refletir 

sobre seu próprio desejo. Com essas características, ele redefine o heroísmo do cowboy, não 

menos valoroso que seus  antecessores,  mas muito mais  próximo das  angústias,  dores e 

pequenas frustrações comuns a qualquer humano.

5 Considerações finais

Ao se observar esses filmes, tornam-se evidentes as influências dos condicionantes 

históricos sobre a arte. Observando desde 1939, ano de No tempo das diligências, até 2005, 

quando Brokeback mountain foi lançado, são percebidas, no que a evidência deixa entrever, 

as  consequências  de  duas  guerras  de  alcance  global,  as  quais  redefiniram  as  relações 

sociais, os papéis do homem e da mulher e a nova ordem de comando no mundo.

O  cinema,  assim  como  outras  artes,  precisou  se  adequar  as  esses  desvios  e 

mudanças, assumindo uma posição de porto de passagem e repouso dos novos signos que 

surgiam refletindo esse novo tempo. Foi daí que surgiram os movimentos estéticos em cada 

país  (o  Expressionismo,  na  Alemanha,  o  Impressionismo  e  o  Surrealismo,  no  cinema 

francês,  apenas  para  citar  três  exemplos),  buscando  uma linguagem que definisse  uma 

forma, mas desejando ser um espelho, ainda que, por vezes, deformado, de seu momento.
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No cinema americano, o herói se mostra tanto como o espelho ideológico de uma 

nação como seu símbolo, não sem antes ser atingido pela temporalidade e sua lei erigida 

nas dinâmicas da história. É esse herói que ainda se mantém como a encarnação simbólica 

de valores, como se faz notar nos filmes No tempo das diligências,  Rio bravo e  Era uma 

vez no oeste.

Contudo, num claro indício de mudança dos tempos, filmes como Johnny Guitar e 

Brokeback  mountain inovam ao trazer  para  o  centro  da  ação  duas  “minorias”  que,  no 

decorrer das décadas após os anos de 1960, lutam por se fazerem ouvidas em seu discurso: 

de um lado, a mulher; do outro, o gay. Em ambos os casos, é nítida a subversão do papel 

heroico no cinema e seu desvio apenas confirma a crise de valores metafísicos encarnados 

por certo modelo de indivíduo, outrora símbolo de uma nação.
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