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O faroeste nasceu em 1903 com o filme 'O Grande Roubo de Trem', conheceu o sucesso mundial, 
foi adotado em países estrangeiros e depois perdeu fôlego, mas Primaggio Mantovi, que lança 
livro hoje sobre o tema, acredita que ele pode reviver a qualquer momento  
 
  
Faroeste, western ou simplesmente bangue-bangue, para os íntimos. O gênero, um dos mais 
queridos da história do cinema, está completando 100 anos e a efeméride vem de um filme de 
1903, The Great Train Robbery (O Grande Roubo de Trem), 10 minutos de ação e tiroteios 
dirigidos por Edwin S. Porter que fizeram imenso sucesso em seu tempo. O Brasil comemora a 
data com o lançamento do livro 100 Anos de Western, de Primaggio Mantovi, hoje, no Villa 
Country (Avenida Francisco Matarazzo, 774/810), às 18 horas.  
   
Muito bem ilustrado, de leitura fácil e abrangente, o livro refaz a história do faroeste, dos 
primórdios até os nossos dias. Cita os diretores e atores principais, nomes que ficaram na 
memória de todo aquele que um dia se encantou com a saga do Oeste americano. Analisa as 
relações entre o faroeste praticado na tela e na televisão, fala dos impasses criados com a 
introdução do cinema falado e das cores, e revela as mudanças de tratamento de alguns temas ao 
longo dos anos. De fato, o faroeste não põe na tela apenas o mito fundador da nação americana, 
como reflete as mudanças de mentalidade daquele país ao longo dos anos. Por exemplo, se nos 
bangue-bangues mais antigos o índio era visto como bestial, empecilho à civilização dos brancos, 
no contemporâneo Dança com Lobos, de Kevin Costner, é tratado com toda a consideração digna 
de um tempo politicamente correto.  
 
A mitologia do western foi sendo criada aos poucos. Cedo a indústria percebeu que precisaria de 
um herói por quem a platéia pudesse torcer e ele apareceu na figura de Broncho Billy, 
interpretado por Gilbert M. Anderson.  
   
Esse herói primordial do cinema viveu seu Broncho Billy em diversos filmes, entre 1903 e 1918. 
Com a evolução do gênero, os produtores descobriram que podiam utilizar as figuras reais da 
saga do Oeste, e começaram então a aparecer filmes com Wyatt Earp, Bat Masterson, Billy the 
Kid, David Crockett e Doc Holliday. Episódios verdadeiros, como o tiroteio no O. K. Corral, foram 
filmados dezenas de vezes.  
   
Em suas épocas de apogeu (houve declínios no meio), o faroeste deu emprego a centenas de 
diretores, técnicos e atores, espalhou suas imagens pelo mundo e rendeu fortunas a Hollywood. 
Mas, claro, um livro sobre o gênero deve contar essa história coletiva e também dedicar-se aos 
momentos marcantes. Assim, é inevitável que dedique muita atenção a John Ford, o mestre do 
gênero.  
   
Ford vinha de longe, havia estreado em 1914 e trabalhara com Griffith, tido como o pai da 
linguagem cinematográfica moderna. De 1917 a 1920, enfileirou 28 faroestes para a Universal, 
todos importantes, mas basicamente rascunhos daquilo que seria a sua obra posterior. O ápice, 
para muitos, seria No Tempo das Diligências, de 1939, parceria de Ford com seu ator maior, John 
Wayne. O cinema de Ford, muito simples, baseado no movimento, na ação e em sentimentos 
básicos, encontrava aqui a fórmula do microcosmo, colocando no mesmo veículo um pistoleiro, 
uma prostituta, um médico bêbado, etc. Enfim, alguns dos elementos basilares do arquétipo. Esse 
filme produziria ecos longínquos e inesperados, como Casanova e a Revolução, do italiano Ettore 
Scola, que se aproveita da estrutura montada por Ford para contar uma história passada, 
pasmem, no início da Revolução Francesa.  
 
Aliás, algumas das páginas mais saborosas de Mantovi estão reservadas a essas viagens do 
western fora do seu território natural. As histórias da conquista do Oeste rodadas na Alemanha 
foram chamadas de chucrutes western, e as italianas, de spaghetti western. Nomes como os de 



Giuliano Gemma e Sergio Leone tornaram-se familiares. Um ator como Clint Eastwood foi 
"importado" pela Itália. Clint era Clint, mas no começo não se levavam a sério westerns com 
nomes italianos, e então Sergio Leone passou a assinar como Bob Robertson e Giuliano Gemma 
foi rebatizado de Montgomery Wood. Para dar seus tirinhos, o magnífico Gian Maria Volonté 
tornou-se John Wells.  
   
Esse grande gênero parecia entrar em declínio com a morte do seu ator-símbolo, John Wayne, 
que deixou como testamento um faroeste crepuscular, O Último Pistoleiro, dirigido em 1976 por 
Don Siegel. No filme, Wayne quase interpreta a si mesmo, o pistoleiro doente, morrendo de 
câncer, ainda disposto a envolver-se no derradeiro duelo.  
   
O faroeste é um gênero mítico e os mitos não convivem bem com a autocrítica.  
 
São monolíticos. Por isso muita gente associou a decadência do faroeste com o propalado fim da 
inocência americana. No entanto, mesmo recentemente, ainda deu seus suspiros, com o 
emocionante Dança com Lobos, ou o magnífico Os Imperdoáveis, de Clint Easwood. Primaggio 
Mantovi espera que ele renasça a qualquer momento. Desejo de aficionados.  
   
 Leia mais...  
   
Filmes influenciaram críticos e cineastas 
 
O estudioso André Bazin comparava alguns faroestes à forma da tragédia  
 
  
Mede-se a importância de um gênero não apenas por sua popularidade mas também pela 
repercussão que produz. O faroeste não foi só um tipo de filme que agradava às platéias do 
mundo todo; era também respeitado pelos intelectuais do cinema. O maior de todos, o francês 
André Bazin, fundador da revista Cahiers du Cinéma, dedicou vários ensaios ao gênero. Em seu 
livro O Que É o Cinema? (Editora Livros Horizonte, R$ 124) há três artigos dedicados ao gênero. O 
título de um deles diz tudo: O Western, ou o Cinema Americano por Excelência.  
   
Bazin entende que o faroeste é sinônimo de cinema americano porque esse cinema quer dizer 
movimento, ação, e isso o gênero tem de sobra. Mas diz também que o faroeste nasce do 
encontro entre uma mitologia e seu meio de expressão. A saga do Oeste já existia antes sob 
forma de romances e relatos, mas o fato é que encontra no cinema sua forma mais que perfeita. 
Uma nasce para a outra, mas não se deve dizer que foi o cinema que inventou o mito fundador. 
Ele o aperfeiçoou, construiu sua base sólida e o perenizou.  
  
Em sua análise, Bazin enaltece vários filmes, mas um em particular: No Tempo das Diligências. 
Interpreta a obra-prima de Ford como paráfrase da parábola bíblica dos fariseus e publicanos, "a 
prostituta sendo mais respeitável que os figurões que a expulsaram da cidade, o jogador sabendo 
morrer com a dignidade de um aristocrata, o médico bêbado praticando sua arte com 
competência e abnegação". Bazin encontrava nas raízes do westerns "uma ética da epopéia e 
mesmo da tragédia". Não o incomodava o fato de o mal e o bem virem em toda a sua pureza, 
como elementos simples e fundamentais. Achava que a grandeza do western estava próxima da 
sua puerilidade, "assim como a infância está próxima da poesia".  
  
No Brasil, o gênero também exerceu influência. Sob forma de paródia, com a chanchada Matar ou 
Correr, de Carlos Manga, ou adaptando o Oeste para o agreste nordestino nas histórias de 
cangaceiros, subgênero apelidado de "nordestern". E, não se pode esquecer que o nosso cineasta-
maior, Glauber Rocha, criou a iconografia do seu Antonio das Mortes segundo o modelito dos 
pistoleiros do spaghetti western. (L.Z.O.)  
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