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Revolução com Spaghetti: a visão cinematográfica da Revolução Mexicana 
a partir do Western Spaghetti.

Rafael Hansen Quinsani1   

Resumo: Este artigo aborda como o gênero do Western Spaghetti e a temática da Revolução Mexicana 
atuaram no contexto da Guerra Fria para a construção de sujeitos políticos moldados numa nova cultura 
contestadora que vinha a tona. O filme Uma Bala para o General é utilizado como estudo de caso. O 
objetivo dos filmes era a construção de uma identidade política e cultural e este processo construiu-se 
numa circularidade cultural moldada pelo contexto histórico. 
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Abstract: This article discusses how the Spaghetti Western genre and the theme of the Mexican Revolu-
tion acted in the context of the Cold War for the construction of political subjects cast in a new argumen-
tative culture that came pouring out. The movie A Bullet for the General is used as the case study. The 
goal of the films was the construction of a political and cultural identity and this process has built up a 
cultural circularity shaped by historical context. 
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1. Introdução 

Este artigo tem como objetivo abordar os filmes que se inserem no gênero do Western Spaghetti 

e que enfocam a Revolução Mexicana, realizados entre 1966 e 19701 . O estudo do filme Uma bala 

para o general2 de Damiano Damiani, busca evidenciar como a realização desse filme - de um gênero 

muito desprezado pelos críticos, mas que desempenhou um papel fundamental na história do cinema, 

ultrapassa um simples objetivo comercial. A “leitura” de suas imagens permite analisar o contexto pós-

II Guerra e de Guerra Fria, e também a construção de uma identidade cultural e política, objetivada 

por seus autores, pelo contexto europeu e mundial.

A relevância do cinema como documento para o historiador, tem sido desenvolvida nas três últimas 

décadas do século XX, e seus estudos ganharam um “fôlego” considerável. Diversas áreas têm 

trabalhado com este meio: psicologia, semiologia, antropologia e a própria história a partir de Marc 

Ferro. É válido então, estabelecer uma interconexão dessas análises, para a formação de um meio 

explicativo. O western, pela sua amplitude comercial e por mostrar os valores formadores da cultura 

estadunidense, que a partir da década de 1950 passaram a predominar, mesclando-se ou não com 

culturas locais, em boa parte dos países, constitui um gênero importante para ser trabalhado pelo 

historiador.

O desinteresse demonstrado pelo gênero a partir da década de 1960, alavancou a produção de 

outros gêneros. As mudanças culturais que operavam com grande rapidez nos “desvairados anos 60” 

(HOBSBAWM, 1995, p. 315) marcando o crescimento de uma cultura juvenil, refletem no cinema 

uma mudança temática que mostra seu ápice no final dos anos 70 e se mantêm posteriormente. Os 

arranjos técnicos experimentais dos filmes de ficção científica e de aventura, que evidenciamos desde 

o surgimento do cinema, tornam-se o motor dos gêneros que se constituirão dominantes: ação, ficção-

científica, policial e aventura.

1Dos filmes do gênero destacamos: O dia da desforra (La resa dei conti, de Sergio Sollima, 1966), Killer Kid (de Leopoldo 
Savona, 1967), Tepepa (de Giulio Petroni, 1968), Os violentos vão para o inferno (Il Mercenário, Sergio Corbucci, 1968) 
Compañeros!, (de Sergio Corbucci, 1970), Quando explode a vingança (Giú la Testa, de Sergio Leone, 1971). Os filmes 
apresentam a atuação de estrangeiros e mercenários na Revolução Mexicana. A presença do caráter revolucionário e dos 
interesses do povo mexicano varia conforme a abordagem de cada filme. 
 2Adotamos como referência o título do DVD no Brasil. Este é o título da versão inglesa do filme. Também foi lançado como 
Gringo, Quien Sabe?, El Chuncho e Yo Soy la Revolución. 
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Contudo, na década de 60, o impacto e o fascínio que o western exercia, não havia se apagado por 

completo e na Europa ele é reinventado tendo como marco Por um punhado de dólares de Sergio Leone, 

realizado no ano de 1964. Foi apontado como comercial, falso e tantos outros adjetivos pejorativos 

onde o próprio Spaghetti é um exemplo. Todavia alcançou grande abrangência mundial, receptividade 

do público. Seu auge deu-se entre os anos de 1968 e 1970 declinando e desaparecendo após 1981.

O espaço editorial dedicado ao cinema no Brasil ainda tem muito a se desenvolver, e o material 

dedicado ao western ainda é bastante ínfimo. Sobre o western “clássico” é notável a obra de Paulo 

Perdigão sobre o filme Shane. O apanhado crítico de O filme de faroeste de Guido Bilharinho traça um 

panorama sobre os principais diretores e filmes que marcaram, na opinião do autor, o cinema. Todavia 

o desprezo ao Spaghetti é mostrado, pelo vácuo ocupado por ele na década de 60:

O título do presente livro poderia ser ‘o filme de faroeste nos Estados Unidos’, já que realizações 
dessa categoria não ocorrem somente neste país, mas, também em diversos outros [...]onde o 
cognominado western-spaghetti não é nacional, mas mero propósito comercial de faturamento 
no vácuo deixado pela produção ianque, excetuados alguns deles, que, mesmo sobre assunto 
alheio, possuem qualidades que os levam a ser aqui considerados (BILHARINHO, 2001, p. 
11). 

Sua ressalva fica por conta de Sergio Leone, pois este é: “o único que suplanta a série fílmica 

comercial, falsa e artificial criada por diretores italianos para faturar em cima do vácuo deixado pelo 

hiato hollywoodiano no setor” (BILHARINHO, 2001, p. 113).

Assim, o gênero carece de uma análise mais séria, que não o desvincule do seu contexto histórico, 

político e social, levando em consideração os meios técnicos empregados na produção dos filmes, 

a formação cinematográfica e cultural de seus diretores, produtores e atores, e seus objetivos. Ao 

destacarmos estes elementos perceberemos como um processo de circulação cultural envolvendo a 

Europa, os Estados Unidos da América e o Brasil agiu na produção destes filmes.

Neste âmbito uma temática de destaque foi a revolução mexicana, chegando-se a denominar os 

filmes que a abordam como “Zapata western”. Villa, Zapata e a revolução de 1910 marcaram presença 

não só no Western Spaghetti, mas também no drama e no western “clássico”. Como exemplo de 

destaque: Viva Zapata de Elia Kazan, Que viva México de Serguei Eisenstein, Os profissionais de 
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Richard Brooks.

Primeira revolução na América Latina no século XX, ela ocorreu num contexto onde o México, por 

um lado, com suas características econômicas e políticas se assemelham com o restante da América 

Latina e por outro lado diferencia-se pelo processo como ocorreu seu desenvolvimento, onde a 

burguesia rompeu seus laços com a oligarquia fundiária, e o exército não serviu de braço armado para 

ela (WASSERMAN, 1990, p. 7-11).

Também, a sua fronteira imediata com os Estados Unidos e seu papel de intervenção traçado a partir 

da anexação do Texas em 1848 mostram que comparações e indagações podem permear uma análise 

do contexto europeu, onde observamos uma crescente americanização, seu predomínio político e 

cultural marcado por um contexto psicológico complexo devido a perda da II Guerra, no caso a Itália, 

berço do gênero, o que facilitou a aceitação desses valores pelas classes economicamente baixas. Mas, 

foi refutado pelas elites econômicas que passaram a se visualizar de “colonizadores a colonizados”.

Todo esse contexto permeou a discussão cultural e política brasileira na década de 60. Que cinema 

devemos fazer? Para que público? Quem devemos evidenciar? Questões que permeavam diretores 

como Glauber Rocha, que via necessidade de um rompimento com o “modo industrial” de fazer 

cinema, levantando uma proposta técnica e estética vinculada ao contexto brasileiro e de “terceiro 

mundo”. A temática popular dominou “os jovens cinemas” que nasciam de uma influência que rompia 

com o padrão norte americano. O Neo-realismo italiano, caracterizado pela falta de verba para a 

produção, uma temática mais próxima do viés documental, onde a grande questão gira em torno da 

verdade; e também a Nouvelle Vague francesa - que elevou o status do diretor ao de autor de uma 

obra de arte, um novo intelectual do meio social - moldaram a interpretação de linguagem do cinema 

novo.

A temática relativa ao cangaço, que a partir de O Cangaceiro de Lima Barreto, realizado em 1953, 

inseriu o cinema latino americano no âmbito internacional, vinculou elementos nacionais ao gênero 

do western. O filme foi premiado com a Palma de ouro de melhor filme de aventura em Cannes, onde 

Glauber seria premiado pela melhor direção por O Dragão da maldade contra o santo guerreiro em 

1968. Prova do impacto da temática foi a realização, em 1970, do filme Cangaceiro, protagonizado 

por Tomas Milian, um dos atores símbolos do Spaghetti. O enfoque dado aos bandidos sociais, que 
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podem tornar-se sujeitos revolucionários, permite traçar um paralelo com a revolução mexicana e 

seus personagens; e o contexto europeu, onde as tensões provocadas pela Guerra Fria, as alterações 

provocadas pelo crescente urbanismo e o desaparecimento do campesinato trazem a necessidade de 

recordação de um passado heróico imaginário (HOBSBAWM, 1975, p. 132). Os valores americanos 

se fundem com as tradições locais alimentando as fantasias criativas dos europeus (MAZOWER, 

2001, p. 305) e então o western é reinventado, tanto que marcará o próprio western americano, como 

exemplo notável, Meu ódio será sua herança de Sam Peckinpah, de 1969, e toda uma geração.

Assim este artigo tem como objetivos a) mostrar que o cinema é uma fonte importantíssima para 

o historiador; b) que todo filme e de qualquer gênero pode, e merece, ser estudado; c) que o Western 

Spaghetti surge num contexto de um aumento da americanização na Europa, onde o cinema norte-

americano tem uma enorme penetração, mas os aspectos locais sobreviveram e interagiram; d) que 

o uso da temática americana do western refletia a construção de uma representação amparada nos 

processos históricos decorrentes: urbanização, fim do campesinato, derrota da II Guerra, sentimento de 

ser dominado, antiamericanismo e uma viragem política: do anticomunismo para “a centro esquerda”; 

e) apontar uma circulação cultural: entre uma primeira ruptura com Hollywood, pelo Neo-realismo 

italiano, suas influências nos jovens cinemas que se desenvolveram no terceiro mundo abordando o 

cangaço e a posterior volta marcando o Western Spaghetti; f) utilizar como estudo de caso o filme Uma 

bala para o general com o objetivo de exemplificar estes elementos apresentados.

2. Cinema como fonte histórica

A entrada do cinema como documento para o historiador deu-se tardiamente. Somente na década de 

70 do século passado, Marc Ferro publicou o texto O cinema: uma contra análise da sociedade?, que a 

partir de então pontuou as pesquisas referentes ao tema. O cinema reflete muito do que uma sociedade 

pensa e age no seu tempo presente, logo constituiu um documento que não deve ser descartado. Um 

novo documento, diferente dos utilizados até então, rejeitados por fatores técnicos e ideológicos. Um 

documento que reflete abordagens temáticas desconsideradas ou consideradas de menor importância.

O estudo dos filmes que abordam a Revolução Mexicana, mesmo que produzido em diferentes 

países, não nos mostra simplesmente como esta ocorreu, seus fatos e seus personagens. Os filmes 
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nos têm muito mais a dizer sobre o presente em que foram realizados, as aspirações dos agentes 

envolvidos e sobre a sociedade que o produziu.

Há diversos procedimentos que podem ser empregados na análise de um filme. Uma análise didática 

que desmonte e reconstrua o objeto desvelando a mecânica deste; uma análise teórica que aborde o 

filme como um objeto concreto; e uma análise que o aborde como documento, ampliando o enfoque 

ao contexto histórico e sociológico (CASETTI; DI CHIO, 1996, p. 11).  Neste artigo privilegiaremos 

o último tópico. Contudo, cabe ressaltar que não há uma teoria unificada que abarque a complexidade 

e a subjetividade do cinema. Por isso as pontuações de outras abordagens serão referidas, quando for 

necessário o estabelecimento de um nexo dinâmico para o favorecimento do processo de inteligibilidade. 

Dos procedimentos didáticos utilizaremos a decomposição: estratificando o filme, quebrando sua 

“compactividade”, mostrando seus diferentes elementos internos: espaço, tempo, músicas, ações e 

valores figurativos, uma crítica analítica, que não descarte as diversas operações que compõem um 

filme; após opera-se uma recomposição dos elementos e posteriormente a um ordenamento podemos 

chegar a uma modelização que nos ofereça uma chave de leitura.

Assim para uma análise rica e construtiva, deve-se buscar uma coerência interna, uma fidelidade 

empírica e uma relevância cognitiva. Ao analista, cabe observar o distanciamento, que articule uma 

proximidade para captar sua essência, e uma longitude para não se imbricar com ele. Todavia a tensão 

entre observador e observado deve ser mantida, para que este movimento “faça o filme disponível e 

dominável” (CASETTI; DI CHIO, 1996, p. 21). Um reconhecimento e uma compreensão das razões 

da representação e do mundo representado.

Na análise fílmica a ser empregada, torna-se fundamental não separar a obra de seu contexto; não 

usando o filme para que este simplesmente ilumine a bibliografia. Analisá-lo dentro de sua estrutura a 

ser delimitada e então caminharmos:

Em conformidade com sua natureza, efetuar seus próprios movimentos de pensamento. Para 
este périplo é imperativo dispor de várias cartas, ou seja, instrumentos trazidos de disciplinas 
diversas, para que se possa superpô-las, saltar de uma a outra, estabelecer as passagens, as 
trocas e as transposições [...] A descoberta de tais signos depende das questões postas às obras, 
cada obra necessitando de questões particulares (LEUTRAT, Apud MORETTIN, 2003, p. 
39).
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A partir destes pressupostos, objetivamos mostrar como o filme mantém sua singularidade dentro de 

um contexto, suas tensões e diálogos que executa, evidenciando um pluralismo de compreensões, como 

se operam essas construções de sentidos matizadas no conceito de representação. Essas representações 

são a base de ações que fundamentam o mundo social onde os indivíduos se articulam, buscando uma 

unidade onde eles se reconheçam. Fator evidenciado nos personagens como agentes revolucionários, 

que leva a um reconhecimento por grande parte da população, ante um contexto de valores que tendem 

a se igualar numa sociedade industrializada (ECO, 1970, p. 246-7). Corroborando que “as lendas não 

atuam só para pessoas familiarizadas com os bandidos” (HOBSBAWM, 1975, p. 128). 

O caráter revolucionário das personagens, o contexto social e a mensagem objetivada oscilam 

entre uma concepção onde a ideologia da película, independentemente de sua historicidade, permite 

toda classe de compromissos com representações do passado, todo tipo de adaptações e outra que 

utiliza o ‘discurso novelesco’ sem recorrer ao suporte dado pelo discurso histórico. Estas personagens 

representavam o potencial de reação de grande parte da população engessada numa estrutura pouco 

moldável. Faziam isso pelas qualidades que então lhes restavam: a força e bravura. Seu imaginário 

mítico representava a restauração de um passado julgado como ideal, o tradicional.

O que nos mostra o filme Uma bala para o general é a busca da construção de uma identidade política 

e cultural para esta grande parte da população, e também por outro lado, a temática mexicana mostra 

um duplo fator: que o colonizador tome consciência de suas causas e o apóie. Semelhante situação se 

verifica no cinema brasileiro, nesta mesma época, onde os realizadores ligados ao Cinema Novo se 

enxergavam como portadores de uma função mediadora, voltada a uma classe média intelectualizada. 

Mas isto não deixa de mostrar seus juízos de valores por alguns estereótipos: fanfarronice e obsolescência 

ante a presença de um personagem estrangeiro, como o Americano em Uma bala para o general que 

pode ser encarado como “os olhos dos europeus” que assistem a película.

3. A Revolução Mexicana

Ao longo do tempo, a fundamentação dos códigos de identidade e dos valores culturais de um povo, 

ou de um Estado, é marcada por fatos humanos que ganham destaque a partir da construção objetivada 
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por determinados fins. Os conflitos e guerras, por darem destaque a uma parte de determinados setores 

da população ou da nação envolvidos nos eventos, ganham relevância na fundamentação dos “mitos 

fundadores” dos Estados Nação. Esta construção operada com a memória histórica coloca-se em 

constante atualização conforme o presente vivido, a favor da legitimação de categorias sociais que 

dominam o processo produtivo econômico, cultural e político (ROJAS, 2003, p. 19).

No México esta operação historiográfica vem sendo realizada a partir do início do século XX, 

sempre norteado por seus dois baluartes: a Independência e a Revolução Mexicana iniciada em 

1910. O primeiro pela sua afirmação como Nação, caracterizado por uma independência política, 

mas não econômica e industrial. O segundo pelo seu referendo a soberania e modernização dos 

meios produtivos.  O destaque a estes fatores interpretativos leva, em relação à Revolução, a uma 

homogeneização, ignorando o caráter local das diversas revoltas e movimentos, bem como seu maior 

fator impulsionador: a questão agrária.

Esta tendência de harmonização é oriunda de uma influência dos EUA, no que tange seus elementos 

civilizatórios, negando seu caráter indígena (ROJAS, 2003, p. 25), elemento de destaque na formação 

da cultura Mexicana. Esta influência dos EUA marca uma nova fase na submissão econômica da 

América Latina observada a partir do século XX. Com o crescimento evidenciado no século XIX 

de uma economia-mundo e a crescente disputa das potências européias pelas colônias africanas, a 

América Latina passa a exercer um papel de destaque no fornecimento de matérias primas e produtos 

agrícolas em escala monopolista. 

O domínio exercido pela Inglaterra a partir de empréstimos e dos investimentos em obras de infra-

estrutura, como ferrovias, é suplantado pelos EUA devido a suas diversas políticas expansionistas 

passando a criar mecanismos de proteção a seus investimentos (WASSERMAN, 2004, p. 12-7). 

No século XIX o predomínio do Estado oligárquico levou a uma atuação deste como intermediário 

entre os Imperialistas e os Latifundiários. No México a Hacienda, estrutura agrícola dominante, 

representava em 1910 cerca de 97% das propriedades (NUNES, 1999, p. 33). Esta estrutura bloqueia 

o desenvolvimento capitalista e a circulação de capital-moeda não gerando mais-valia, pois mantém 

boa parte dos Peonnes que trabalham nas fazendas atrelados por dívidas hereditárias, não sendo pago 

em moeda oficial, caracterizando, portanto uma forma compulsória de trabalho.
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O período de dominação de Porfírio Diaz de 1876 a 1910 marcou fortemente a adaptação deste 

Estado oligárquico a uma economia primário exportadora, seja por meio jurídico, político ou pelo 

uso da violência. Tratando política como negócios e amparado por um exército de 30 mil homens 

(WOMACK, 1992, p. 81), Porfírio Diaz empreendeu uma modernização, a união da produção aos 

centros consumidores pelas ferrovias, levou grande parte da população a uma proletarização e ao 

aumento dos desempregados. Submetidos a uma vida onde a produção não cobria as necessidades 

básicas (NUNES, 1999, p.33), e vendo alterada suas formas de vida, como a terra representando um 

lugar natural que perpetua os vínculos familiares, e transformados de camponeses a trabalhadores rurais, 

suas formas de reação operam-se através da única saída possível: guerrilhas, conflitos e messianismos.  

Estes fatores são mais bem observados no Sul com a liderança de Emiliano Zapata, pelo seu caráter 

indígena e pelo apego a terra. No Norte, liderados por Pancho 

Villa, evidencia-se um caráter mais individualista e uma 

mobilidade dos agentes revolucionários. Ele representa o 

agrupamento de camponeses, desempregados, ladrões, uma 

força heterogênea da qual Villa se destaca.  Não cabe inserir 

classificações a priori, enquadrar qual dos dois movimentos é 

mais revolucionário. Cabe ressaltar as diferenças estruturais 

de seu território e seu caráter cultural. Zapata deseja não 

mudar, não propõe uma ruptura, reconhece a propriedade 

privada e sua atuação se restringe a parte da população. Esta 

se nutria de uma utopia de uma convivência livre. Os Villistas 

desejam a mudança, mas não tem condições de colocá-la em 

prática politicamente. O mito criado sobre Villa deve-se a seu 

papel militar e ao relato de John Reed por seu envolvimento 

“ativo e apaixonado” (NUNES, 1999, p. 31).

Como decorre constantemente em Revoluções “as idéias se radicalizam durante a luta, os programas 

tomam forma e ganham sua dimensão real durante o próprio processo” (NUNES, 1999, p. 146).  

Com uma fragmentação de proposições e uma desunião entre os movimentos, a Casa del Obrero 

Figura 01 - E. Zapata
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Mundial critica estes movimentos, por ela ser anti-clerical e majoritariamente urbana, e as entidades 

políticas como partidos, clubes e associações constituíam um campo de atuação da burguesia. Esta foi 

direcionada ao poder pela ausência de um projeto de desenvolvimento para o país. Ela soube articular 

alianças para abarcar demandas populares, sacrificando a elite dominante, fator ímpar verificado na 

América Latina.

A ascensão de Madero a presidência, um rico produtor de algodão e gado que no exílio no Texas lançou 

o Plano de San Luís de Potosí, e seu enfoque dado aos problemas como sendo de âmbito exclusivamente 

político não alterou as formas de organização da terra e deixaram a margem os movimentos populares. 

Também causou uma inquietação nos EUA, ao qual interessava a manutenção da ordem e a anulação 

da taxação do petróleo, numa tentativa de acabar com o monopólio americano.

A uma primeira incorporação das demandas populares, seguiu-se com Carranza, em uma 

institucionalização da revolução, onde estas demandas não foram atendidas e tentou-se neutralizar 

as rebeliões contando com a adesão do proletariado. Como balanço, ressalta-se que a exploração 

continuou, houve uma tentativa de obter uma autonomia ante aos EUA, e a partir da década de quarenta 

consolidou-se o domínio burguês. Como elemento da constituição da formação de uma identidade, a 

revolução seguiu como permanente, sempre em atualização nos usos da memória histórica.

Figura 02 - A versão Hollywoodiana
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4. As influências cinematográficas

O Western Spaghetti é um gênero por excelência italiano. Todavia, as produções realizadas contavam 

com uma integração, que hoje talvez não alcance esse patamar. Itália, Espanha, França e Alemanha 

conjugaram elencos para a realização de filmes, verdadeiras miscelâneas de línguas e culturas. O 

pontapé inicial deu-se nos estúdios da Cinnecittà, complexo cinematográfico construído entre 1936 e 

1937, que englobavam estúdios e laboratórios localizados nos arredores de Roma. Até 1923, a União 

Cinematográfica realizava grande parte da produção, principalmente filmes “históricos”, com destaque 

para os épicos “Sandália e espada”. A realização de seriados desse gênero ganhou novo fôlego a partir 

da introdução do cinema falado, onde também se destacavam as comédias de costumes destacando o 

sucesso com atores mirins.

Com o regime fascista, as produções visavam propagar uma visão tranqüilizadora, perpetuando as 

grandes ilusões. Estes seriados sempre foram o grande mote do estúdio, sendo realizado inúmeros 

gêneros: Épicos “sandália e espada”, entre 1958 e 1964, no qual foram realizados 170 filmes; os filmes 

de Horror, entre 1959 e 1963; as sátiras de James Bond, entre 1964 e 1967. Boa parte dos futuros 

diretores do Spaghetti trabalhou como assistente, ou na produção da equipe de vários cineastas que 

lançaram e solidificaram o Neo-realismo italiano a partir de 1946. Podemos ver neles uma reação, um 

Neo-realismo “mais forte”, trazido a partir de Sérgio Corbucci e Sérgio Leone.

A produção cinematográfica ocidental sofreu uma grande alteração a partir década de 50 do século 

XX. Com a ascensão de alguns movimentos verifica-se um rompimento com o padrão narrativo 

“Hollywoodiano”. O contexto pós II Guerra, na Europa, modificou a forma de pensar e de realizar as 

categorias artísticas.

Novos movimentos com características próprias influenciaram cineastas de todo o mundo. O 

Neo-realismo italiano moldou uma nova forma de produzir cinema. Com a carência de recursos, os 

cineastas levaram o cinema “para a rua”, utilizando cenários externos, meios técnicos mais despojados 

e simples romperam com a estética dominante de Hollywood. Esta era caracterizada por uma produção 

sistematizada e o uso da estratégia do “StarSystem” a partir da década de 30. Boa parte dos cineastas 

tem sua origem nos documentários de curta metragens, e muitos colaboraram com o regime fascista. 
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Daí sua estética estar aproximada do documental, voltada para o enfoque do real. Disto resultou o 

emprego da câmera na mão, que posteriormente irá alterar os próprios equipamentos. As obras dos 

cineastas italianos refletiam o imaginário desse novo contexto pós-guerra. Com Roberto Rosselini, 

observamos uma temática que expressa a “degradação espiritual do povo”, um sentimento de depressão 

e de desilusão causados pelo impacto da tragédia humana da II Guerra Mundial. Com Vitório de Sica 

há um enfoque voltado mais para o cotidiano, representado como um universo poético, num tom mais 

de desencanto.

No entanto, ambos nasceram das cinzas e dos escombros de uma Itália destruída materialmente, 

onde as pessoas estavam com corações e mentes arrasadas. Com a retomada do crescimento econômico 

e da reconstrução da Europa pela política do Plano Marshall, evidencia-se um declínio do gênero e 

sua “pulverização” em outros movimentos pelo mundo. No novo contexto das décadas de 60 e 70, 

cineastas como Federico Fellini, modificaram alguns aspectos do Neo-realismo, voltando-se para uma 

temática que enfoca as instâncias psicológicas.

Na França, a Nouvelle Vague, com seus expoentes Jean-Luc Godard e François Truffaut, se afastou 

e diferenciou por uma “elitização”. Com a Nouvelle Vague, iniciou-se o “culto ao diretor”, antes 

mais um nome dentro dos créditos, dividindo a importância com produtores e roteiristas. Podemos 

classificar este cinema como “cinema de autor”. Uma herança romântica de que a arte não deve ser 

comercial. A partir dos textos do periódico Cahiers du Cinema3 , criou-se uma crítica ao sistema de 

produção Hollywoodiano, no qual os filmes não teriam a personalidade do autor, inibindo a criatividade 

destes. Cabe questionar essas questões e levantar uma crítica como “o raciocínio raso que consiste em 

imaginar um sistema mecânico no qual ordens ideológicas perversas são executadas, com automatismo 

nas telas, esquece a autonomia do objeto criado” (COLI, 2002, p. 27).

Igualmente como no Cinema Novo, o Neo-realismo carregava, por parte de seus expoentes, um 

engajamento político na realização de suas obras. A produção cinematográfica brasileira foi marcada 

inicialmente pela presença do Estado, numa tentativa de industrialização até a década de 50.

3Revista fundada em 1951 por André Bazin, Jacques Doniol-Valcroze e Joseph-Marie Lo Duca. Ela foi responsável por 
agregar um novo status ao trabalho do diretor, dotando-o de um caráter intelectual e tomando-o como responsável pela autoria 
da obra. Os cineastas que compuseram a Novelle Vague participaram da revista: Éric Rohmer, Jacques Rivette, Jean-Luc 
Godard, François Truffaut e Claude Chabrol. 
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Posteriormente ocorre uma relativização desse monopólio com a iniciativa privada. Estúdios como 

Vera Cruz dominam a produção e ditam a estética dos filmes.

Com o impacto do Neo-realismo, buscou-se uma distância das produtoras de São Paulo e também 

uma independência ideológica e financeira. Estes fatores foram debatidos por cineastas nos congressos 

realizados em 1952 e 1953 ressaltando a partir de então que “é preciso pensar cinema, não somente fazer 

cinema” (AMARAL, 2002, p.18). Desejava-se novos modelos alternativos de produção associados a 

uma nova forma de experiência.

Os marcos iniciais do Cinema Novo são as duas realizações de Nelson Pereira dos Santos, Rio 40° 

de 1955, e Rio Zona Norte de 1957. O emprego de cenários externos, o enfoque no cotidiano e no 

coletivo marca o início de uma nova estética no Brasil e a influência inicial do Neo-realismo. Pensado 

dentro de um contexto, das décadas de 50 e 60, de uma esfera pública democrática, caracterizada, 

gerou-se uma nova linguagem marcada pelo engajamento, objetivou-se a criação de uma pedagogia 

estética e a valorização da função social da arte. 

A partir de 1961, com os debates realizados no Centro Popular de Cultura, busca-se uma alternativa 

à margem ou fora do Estado. Diversas questões permearam o debate, como o conceito de Povo 

Brasileiro, quem era esse povo. A partir da obra de Nelson Wernek Sodré, deu-se enfoque a uma 

temática marxista. Para o Partido Comunista o povo equivalia a um conjunto de grupos, o qual deveria 

formar uma frente única em prol da Revolução. Todavia, havia uma divisão entre a vanguarda que 

deveria educar e dirigir e uma massa restante de pouca consciência.

Para cineastas como Leon Hirszman, qualquer diretor deveria deixar claro seu posicionamento. 

Deveria ficar evidente de que lado está, se da burguesia ou da classe operária. Estas caracterizações 

de arte e de “povo” marcadas por um sectarismo e dogmatismo iriam causar uma diferenciação do 

grupo de CPC com os cineastas do Cinema Novo. Estes desejavam reorganizar questões estéticas e 

ideológicas, de forma a tornar mais nacional e mais popular suas produções.

Contudo em seu início, o Cinema Novo carrega uma concepção de um povo sofrido, que precisava 

ser “focalizado” pela Classe Média. As crenças desse povo impediriam uma tomada de consciência de 

sua exploração. Posteriormente, após 1962, ocorre uma viragem e verificamos uma “elegia laudatória” 

(SOUZA, 2003, p. 143) ao povo e suas crenças.
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 No deslocamento operado pela Nouvelle Vague, sua influência também é verificada no Brasil. Como 

exemplo temos a obra de Ruy Guerra: Os Cafajestes de 1962, onde seu “amoralismo” e sua temática 

diferenciada dos demais realizadores, foi vista como não colaboradora para a Revolução Brasileira. 

Assim, para alguns críticos como Maurício Capovilla e Jean Claude Bernardet, não haveria espaço 

para uma imparcialidade, e uma atitude moral ante a produção artística deveria externar claramente 

seu posicionamento e seus objetivos. No entanto podemos caracterizar o Cinema Novo como um salto 

qualitativo às demais realizações cinematográficas nacionais. Assim os novos cinemas da América 

Latina desenvolveram-se a partir da mobilização das Classes médias e dos Movimentos Estudantis.

Um dos temas que influenciaram o Western Spaghetti compõe-se dos filmes brasileiros que abordam 

a temática do Cangaço. Esta ganhará destaque para os cineastas do Cinema Novo. Contudo seu pontapé 

inicial foi dado pelo estúdio Vera Cruz em 1953 com a realização de O Cangaceiro de Lima Barreto. 

Este filme obteve grande sucesso, alcançando uma grande repercussão internacional, sendo premiado 

em Cannes como melhor filme de aventura e abrindo as portas do cinema latino americano para a 

Europa.

O percurso deste gênero até Glauber Rocha transforma o bandido social na fonte de construção 

de um imaginário social e nacional. Contudo a visão do espaço e dos personagens de O Cangaceiro 

difere enormemente daquela empregada por Glauber em Deus e o Diabo na Terra do Sol, de 1964 e O 

Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, de 1968.

Em O Cangaceiro ele é visualizado como o “outro”, marcado por um etnocentrismo, denotando dois 

fatores: homenagem e distância. É tratado como um “dado”, algo a ser trabalhado por alguém que se 

difere dele pela distância temporal e pela sua inexistência em seu presente. O espaço e os personagens 

estão fora da história, caracterizados por uma rusticidade.

A violência no filme é abordada através de um julgamento moral. Ela é condenada, na medida em que, 

o desenvolvimento capitalista e social necessita de sua exclusão. A distância temporal é evidenciada 

na cena de abertura, onde a conotação crepuscular e de tom épico é ressaltado pela música “em tom 

majestoso” e pela fotografia, que destaca o céu como uma “moldura” de um mundo enquadrado no 

passado. Assim o narrador inocenta o cangaceiro dissolvendo-o na natureza.

O filme carrega uma visão burguesa sobre o banditismo social. Este pode representar os sentimentos 
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da “alma brasileira” por que não mais ameaça a sociedade estabilizada e, por isso ele glorifica 

os tempos antigos, por que estes não podem mais barrar o progresso que a burguesia construiu 

materialmente e representativamente. O filme insere-se no que podemos caracterizar como “Western 

Clássico”, compostos por uma temática que usa o imaginário das “regiões de fronteira”, moldadas 

no desenvolvimento do avanço civilizacional decorrente no século XIX. Avanço que englobaria uma 

domesticação do mundo selvagem.

Na personagem Olívia, evidenciamos a representação arquetípica da mulher pura que propicia o 

despertar da ação do herói, o personagem de Teodoro. Este seria bom por essência, mas teria sido 

corrompido pelo meio. Cria-se um dualismo entre Teodoro e Galdino, e suas representações ficam 

presas ao meio, ao sertão.

Em A Morte comanda o Cangaço, realizado em 1960, dirigido por Carlos Coimbra, e lançado na 

Itália como La Vendetta dei Cangaceiros, podemos enquadrá-lo num plano intermediário entre O 

Cangaceiro e Deus e o Diabo. O filme conta com a presença de atores que atuaram em O Cangaceiro, 

como Alberto Ruschel e Milton Ribeiro.

O primeiro impacto que diferencia o filme de seu predecessor dá-se pelo uso da cor. Sua fotografia 

com cores vibrantes e vivas, ressaltando os cenários áridos, o vento e a poeira, elementos tão caros a 

ambos os gêneros. Numa comparação com O Cangaceiro, o personagem Manuel acaba se separando 

do grupo e trava um duelo com Galdino, representando um duelo entre o apego a terra versus a 

ostentação. O apego a terra de Teodoro é tão forte, que ao ser questionado por Olívia, ele desiste 

de seu grande amor por que não poderia viver sem os dois. Em A Morte Comanda o Cangaço 

encontramos o personagem Raimundo Vieira como proprietário de terra, já estabelecido e ameaçado 

pelos Cangaceiros pelo pagamento de proteção. Numa cena de violência impactante, Raimundo vê 

sua propriedade devastada e sua esposa morta. Jurando vingança, propaga que vai ser o primeiro a 

barrar esta ameaça, “vou agir em nome de todos”, denotando a amplitude da ameaça a ordem em 

construção.

Em ambos destacamos a presença do elemento religioso. Em O Cangaceiro quando um padre propõe 

orar pelos mortos ele é ignorado pelo grupo. No segundo filme, há um destaque para uma religiosidade 

popular, verificada pela presença de um grupo de peregrinos guiados por um Beato. Eles são respeitados 
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por ambos e não sofrem violência, mas entregam o caminho seguido pelos Cangaceiros, evidenciando 

uma recusa ampla da sociedade ante esta forma de ação. Vários ícones religiosos pontuam diversas 

cenas do filme. Antes da destruição da casa de Raimundo a câmera se coloca atrás do sino da casa 

marcando a seqüência. Também diversas cruzes pontuam ou aparecem em segundo plano marcando 

presença nos ambientes. O grande destaque fica pela cerimônia de “fechamento do corpo” de Silvério, 

mostrando todo sincretismo presente na religiosidade popular.

Também a presença do elemento feminino é diferenciada. Se Olívia é o elemento de pureza que 

desperta o herói para a ação, ressaltando sua essência boa, Florinda é contrastada com o Raimundo, 

numa cena em que ela está fortemente iluminada e ele “do lado escuro” da cena. Mas o protagonista já 

tinha um motivo para sua vingança, e a mulher, nesse caso, vem agregar-se ao homem possibilitando 

no final a continuidade de seus “modus vivendi”, seus meios sócios culturais. 

Se ao final de O Cangaceiro podemos antever o final trágico de Teodoro, num desafio desigual, o 

duelo final do filme de Carlos Coimbra é disputado a faca, ressaltando a igualdade de condições, tanto 

numa disputa corporal quanto no âmbito social. A intervenção de Florinda matando Silvério ressalta o 

fator destacado no parágrafo anterior. Uma igualdade evidenciada entre ambos é o destaque dado aos 

elementos da cultura do Nordeste brasileiro. Ambos destacam longas seqüências mostrando danças 

típicas, canções populares e a forma de vivência desse grupo social. 

O terceiro filme a ser destacado desta temática, Deus e o Diabo na Terra do Sol, realizado em 1964, 

caracteriza uma ruptura, tanto no âmbito da temática como na estética cinematográfica. Glauber opera 

uma “dialética da violência”, onde este se insere como componente do processo social e cultural 

(XAVIER, 1983, p. 121). Ele supera a “esquematização” do Western Clássico. O Cangaceiro não 

é limitado como elemento regional, é um elemento que constitui uma predisposição universal para 

a liberdade. Constitui “uma ponte para entre o passado e o futuro, importando a Revolução como 

retomada da experiência rebelde presente na memória que reelabora as tradições do sertão” (XAVIER, 

1983, p. 162). As cenas de tiroteio diferem do Western Clássico, não assumindo como natural à ação 

decorrente, mas ressaltando a teatralidade da cena, sua feição naturalista, que não só traduz os versos 

do cordel, mas marca seu fator de oposição ao modelo “industrial” de cinema.

No caráter religioso, observa-se uma oposição entre reza e violência, pelos personagens Sebastião 
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Figura 03 - Antônio das Mortes: o personagem 
e seu figurino antecipando o western europeu.
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a história do samurai e sua reflexão sobre seus códigos de honra, para no final ocorrer o duelo que 

sanciona o relato. 

Yojimbo abre sua temática acrescentando um ritmo e andamento mais ágil, com doses de sarcasmo e 

humor negro, como na cena em que um cachorro carrega uma mão humana. Notadamente temos uma 

influência ocidental em Kurosawa, seja pela literatura com Shakespeare ou no cinema, como o noir 

americano. Como exemplo O Escândalo de 1950 e Céu e Inferno de 1963 (TULARD, 1995, p.485).

Esta influência ocidente-oriente tem seu grande ápice com a transposição de Os Sete Samurais, de 

1954, para o Oeste em Sete Homens e um Destino em 1960. O imbricamento dos dois pólos remonta 

a década de 1950, onde as transformações tecnológicas modificaram as artes, descentralizando-as dos 

centros europeus e então os cinemas periféricos ganham destaque nos festivais (HOBSBAWM, 1995, 

p. 485).

Também temos presente o elemento oriental através dos personagens. Em O Exército de 5 Homens, 

há um oriental especialista em facas que percorre o Oeste em apresentações circenses. O sincretismo 

tem outro ponto alto em Sol Vermelho, realizado em 1971, com Charles Bronson um dos atores 

símbolos do Spaghetti, protagonista de Era Uma Vez no Oeste de Sergio Leone; e Toshiro Mifune o 

samurai de Yojimbo. Neste filme se confrontam os valores ocidentais e orientais. O individualismo e a 

honra são vistos pelos diferentes objetivos dos dois personagens.

O Western, gênero já desenvolvido desde as origens do cinema, encontrou seu auge nas décadas 

de 1940 e 1950 na produção norte-americana. O Western americano recria o período compreendido 

entre 1860 e 1890. Esses filmes forjaram mitos, modificaram consciências e produziram heróis. Seu 

foco temático variou muito. Da visão etnocêntrica dos índios, passando por realidades diversas dos 

Figura 04 - Harakiri: a influência estética do oriente
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agricultores pioneiros e suas dificuldades, aos “fora-da-lei”.

Empreendendo uma análise dos personagens deste gênero, evidencia-se de maneira geral, quatro 

antinomias: dentro-fora; bem-mal; força-fragilidade; e selva e civilização. São heróis que salvam o 

grupo social a que pertencem, mesmo que momentaneamente, de um vilão maior. São arquétipos 

desenvolvidos pela sociedade, que cria os mitos que necessita. O cinema não prolonga um arquétipo, 

ele entra em sintonia com protótipos de formas humanas de existir, reposicionando os mitos. Neste 

esquema arquetípico Pater encarna a origem, o histórico social do ser, o poder, Deus, o Capital. Filius 

caracteriza o herói, a síntese do trabalho vivo. Diabolus é o negativo, a morte e o prazer, o trabalho 

morto. Spiritus é a negação da negação, o feminino, o tempo livre. Aplicando esta estrutura ao gênero 

do western, encontramos: os E.U.A. como Pater; o herói como Filius; os índios como Diabolus; e a 

natureza, as mulheres e a amizade como o Spiritus (CANEVACCI, 1990). 

Assim no western americano observamos uma moral Cristã da defesa das instituições, da família 

e da propriedade, esta que estruturou as ações dos grupos dominantes. Amparado na expansão para o 

Oeste, sempre prolongando suas fronteiras, os E.U.A. moldaram uma imagem atrativa aos europeus 

pelo fator imigratório e pela crescente acumulação de milionários. Sua imagem carregava uma 

alternativa política as monarquias européias e propagava uma utopia agrária dos fazendeiros livres.

Com seus conflitos acelerados pela expansão, acentuada ainda mais com o desenvolvimento das 

ferrovias, deu-se o extermínio final da população indígena, que eram excluídos do propagado sonho de 

liberdade. Todavia seu impacto e seus mitos reverberaram no imaginário europeu até o século XX. Na 

literatura, com influência de Fenimore Cooper, Karl May, um escritor alemão nascido em Chemnitz, 

em 1842, escreveu histórias relatando suas passagens pelo Oeste americano, mesmo sem nunca 

ter deixado a Alemanha! Sua idealização dos Apaches como o “bom selvagem” na obra Winnetou, 

corrobora com a temática dos westerns pós 1950, onde ante uma temática anterior etnocêntrica, 

observamos uma meia-culpa. Como em Rastros de Ódio, dirigido por John Ford em 1956. A elegia 

final, contudo, só veio mais tarde com Dança com Lobos de Kevin Kostner realizado em 1990, num 

dos últimos suspiros do gênero.

Contudo Karl May não deixa de se antepor ao índio valoroso, Winnetou, como o “pioneiro teutônico” 

(FRAYLING, 2000, p. 103), dotado de um intelecto mais perspicaz, sempre pronto a ousar diante de 
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situações de perigo, aprendendo com as técnicas dos habitantes locais, mas sempre os ultrapassando, 

inserindo-se como uma lenda no Oeste.

Marcado por um caráter fronteiriço de sincretismo cultural, entretanto, sua cultura e valores cristãos 

ao final se sobrepõem, quando Winnetou solicita que seja sepultado com uma cruz e se emociona ao 

ouvir a Ave-Maria entoada por imigrantes alemães. Notadamente vemos um elogio ao caráter europeu, 

pelo seu pioneirismo e sua coragem. O que não impede uma crítica a sua culpa pelo extermínio 

indígena.

Todo este histórico de influências e mais a adaptação da obra de Karl May para o cinema, Winnetou 

produzido na Alemanha Ocidental e na antiga Yuguslávia em 1963, e dirigido por Harald Reinl, causou 

um grande impacto e obteve grande sucesso financeiro. Isto serviu de estímulo imediato e possibilitou 

a abertura comercial para os produtores italianos investirem no gênero do Western. Sua influência e 

impacto no Western Spaghetti é verificada pela presença de Marianne Koch como Marisol em Por um 

Punhado de Dólares, então uma atriz muito popular naqueles anos. A influência germânica prosseguiu 

com destaque para Klaus Kinski que atou em diversos filmes de destaque: Uma Bala para o General, 

Por um Punhado de Dólares e O Vingador Silencioso.

5. Uma bala para o general

O filme Uma Bala para o General narra os acontecimentos a partir de dois personagens centrais. 

El Chuncho, interpretado por Gian Maria Volonté, um “bandoleiro” que pratica assaltos aos trens 

que carregam armamentos do exército federalista para vendê-las ao General Elias, partidário da 

Revolução Mexicana. Acompanha-o um grupo com destaque para o casal Pepito e Adelita. Também 

o personagem Santo de Klaus Kinski, o qual supõe-se seja uma inspiração e homenagem aos diversos 

filmes de Glauber Rocha.

O outro personagem é um americano, interpretado por Lou Castel, chamado de Gringo ou Niño por 

El Chuncho. Ele nos é apresentado numa estação ferroviária, em uma cena que mostra em ângulos bem 

abertos, uma diversidade de tipos humanos e seu ritmo de vida. Todavia notamos uma diferenciação 

entre estes tipos locais e o americano pela aparência contrastante evidenciada.
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Anteriormente o contexto mexicano é apresentado rapidamente numa síntese dos acontecimentos 

decorrentes. Um grupo de indivíduos caminha rapidamente em direção a seu próprio fuzilamento. A 

câmera destaca a presença de mulheres e crianças assistindo o episódio. Seus protestos, contudo não 

extrapolam a negativa verbal, igualmente como as vítimas que proferem antes da morte: - Queremos 

guerra e liberdade!

A seguir um narrador em off evidencia: - “Entre 1910 e 1920, o México foi dividido por conflitos 

internos. Através da década, o seu território foi atacado por saqueadores. Cenas como essa eram 

comuns, pois vários saqueadores queriam dominar e organizar o caos”. O uso de “vários saqueadores” 

denota que estes se encontram nos diferentes lados, tanto revolucionários quanto federalistas. Isto 

demonstra o tipo de juízo de valor que é referenciado por elementos externos. Estes podem ser 

verificados no personagem do americano.  

Seu figurino polido, de terno, chapéu e uma expressão facial marcada por uma repulsa corroboram 

o primeiro diálogo desenvolvido. Um menino lhe pergunta se ele gosta do México. Sua resposta é 

categórica: - “Não muito”.

A diferenciação comportamental continua na cena no interior do trem, onde ele está sentado numa 

posição sóbria, e ao seu lado, uma idosa joga seus pertences no bagageiro, alguns deles atingindo 

o americano. Esta seqüência permeada de entrecortes com o movimento das pessoas e sua inserção 

em meio a soldados, caracteriza, pela diferenciação de comportamentos, o estado de sobrevivência 

do povo mexicano, ressaltada pela música empregada, cujo verso inicial é: -“Jo me voy a pelear sin 

descanso...”,e destacada também pelos closes nas diversas pessoas presentes no trem.

Imagen 05 - El chuncho

Imagen 06 - Gringo
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No seu percurso o trem é parado no caminho pelo obstáculo utilizado pelos bandoleiros: um soldado 

federalista preso a uma cruz no meio dos trilhos. Qualquer tentativa de alguém para retirar o obstáculo 

era rechaçada por tiros oriundos das montanhas, que envolviam o trem de ambos os lados. O desconcerto 

do exército federalista ante a situação contrasta com o domínio e o uso do espaço pelos bandoleiros. 

A indicação do clima de suspense para os acontecimentos que ocorrerão, dá-se pelo toque ritmado 

de um tambor, que no decorrer da seqüência visualizamos sendo tocado por El Chuncho. Temos uma 

fusão entre a narrativa exterior e a cena representada, numa operação semelhante que verificamos em 

Deus e o Diabo na terra do sol com a seqüência do assassinato de Corisco por Antônio das Mortes, 

numa proximidade de um personagem inserido na lenda. Contudo o filme de Damiano Damiani não 

chega a um rompimento estético tão grande quanto Glauber, pelos seus diferentes objetivos estéticos 

e culturais. Damiani precisava referendar sua temática, tanto quanto Glauber, mas seu meio produtivo 

e sua “educação cinematográfica” operava códigos diferentes.

A seqüência de assalto ao trem tem seu ritmo acelerado pela montagem e pela música frenética. 

Aqui fica ressaltada a inteligência do estrangeiro, pois este mata o maquinista e um soldado e prende 

suas mãos com as algemas retiradas deste. Esta simulação tem por objetivo a inserção premeditada 

pelo americano no grupo de El Chuncho e também apresentar e colocar em destaque a relação dos dois 

personagens, que no decorrer do filme será marcada por uma ambigüidade e por um estranhamento. 

Ambos os personagens “se estudam” para compreender-se, todavia o americano traz um objetivo 

previamente planejado. Esta desconfiança é apresentada aos espectadores por meio de acordes sonoros 

pontuais objetivando um contínuo suspense sobre o decorrer da ação.

A seqüência posterior se destaca pela sua peculiaridade. Somos apresentados ao personagem Santo, 

onde é destacado seu aspecto religioso pela suas vestes e pelos seus crucifixos. Um Padre benzendo um 

morto se assusta com sua presença e o indaga: - “Como pode ser religioso vivendo entre bandidos?” 

Ao que ele responde: - “Cristo viveu entre os pobres. Você devia fazer o mesmo”. Em seguida um 

bandoleiro passa rapidamente e alveja o Padre com um tiro certeiro. Verificamos a trato dado a Igreja 

Católica como instituição: rapidamente, tratada a esmo e confrontando-se com as práticas populares. 

Ao tom cômico e violento, podemos traçar uma comparação ao relato realizado por John Reed:
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Pareciam que alguns estavam revoltados contra a Igreja. – Curas sem vergonhas! -exclamou 
um deles - que vêm quando a gente está sem nada e reclamam o dízimo... -é para Deus. Deus 
tem que comer como nós [...] -Deus não come! - os curas engordam à nossa custa! (REED, 
1980, p. 20).

Outra peculiaridade evidencia-se num diálogo inserido nesta apresentação do personagem Santo: 

um diálogo entre El Chuncho e o americano sobre o General Elias. El Chuncho fica feliz ao saber 

que sua fama chega até os Estados Unidos. Assim somos apresentados ao objetivo que ambos têm em 

comum, mas que só descobriremos no andamento final do filme.

Segue-se três seqüências onde são realizados três assaltos a quartéis do exército Mexicano. Estas 

seqüências compõem cenas de ação e ritmo pulsante fechando aquilo que pode ser caracterizado como 

primeiro bloco do filme.

O segundo bloco constitui-se da estadia em San Miguel e do encontro com o general. A ida a San 

Miguel produz uma oposição de opinião pelo americano, pois este deseja chegar logo a seu destino. 

Já em San Miguel, uma desconfiança do americano pelos mexicanos retoma o clima de suspense. Ao 

que o americano pronuncia: - “Eu não concordo com o presidente dos Estados Unidos”. E El Chuncho 

responde-lhe: - “Eles não são amigos!” Fica evidenciada pela resposta irônica uma dualidade: a 

compreensão do funcionamento da prática política, pois sua afirmação é assimilada, na medida em 

que sua discordância com o presidente corresponde a uma discordância com suas práticas e as idéias 

políticas; e ao pronunciar que não são amigos, remete a um código característico do México, os laços 

pessoais e as “relações de proteção” dos Hacendados e dos Caudilhos. 

Em San Miguel somos apresentados ao confronto fundamental e norteador de toda Revolução 

Mexicana e também de toda história do México: a questão agrária. O conflito é sintetizado nos 

personagens Raimondo e Don Felipe. O primeiro, representante e líder da população, foi mutilado de 

um braço em uma batalha e solicita ajuda a El Chuncho para colocar um fim definitivo a esta questão. 

O segundo é um grande proprietário de terras, dono de uma casa luxuosa, onde é servida uma farta 

refeição, o que contrasta fortemente com a situação do restante da população. Raimondo diz querer a 

terra que já lhes pertencia. A esposa de Don Felipe, Rosário indaga-o o por que de matar seu marido. 

Este intervém: - “Por que sou rico?” A resposta é categórica: - “Não, é por que somos pobres”. Esta 
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cena justifica a violência como fator a ser empregado pelos explorados. Esta é seu único fator de 

escape para converter sua situação vivida.

Outro tema a destacar é a situação das mulheres. Os homens se recusam a conversar com Rosário, 

exigindo a presença de Don Felipe, ressaltando o caráter patriarcal desta sociedade. A ameaça de 

violência sexual sobre Rosário, é barrada pelo americano. Adelita intervêm exclamando: - “Por que 

você quer impedi-los, eu só tinha quinze anos quando fui violentada pela primeira vez”. Também 

dentro da casa, outro elemento de importância nos é apresentado: o americano examina com cuidado 

e admiração um rifle de precisão exposto requintadamente no centro da sala. El chuncho o autoriza a 

levar o rifle consigo. 

Na eleição realizada em San Miguel para a escolha do novo prefeito, El Chuncho é aclamado 

pelo povo reunido, mas recusa o cargo por dois motivos. Primeiro: ele se proclama um guerreiro, e 

como tal não tem estada fixa e sua vida é errante. Segundo: ele não é alfabetizado. E, segundo ele, 

para ocupar este posto isto é fundamental. É perguntado quem ali presente é alfabetizado, ao passo 

que a grande maioria indica Pedrito, um filho de camponês educado pelos Padres. Esta cena mostra 

que a escolha não parte diretamente do povo, alguns indivíduos comandam o processo. O indivíduo 

escolhido vem do povo, mas se diferencia pela capacidade de ler e escrever, o que exclui a grande 

maioria da participação ativa no processo político. Esta “improvisação” pode ser relacionada a uma 

das críticas feitas aos movimentos populares na Revolução. Sua desorganização e a ausência de um 

projeto de desenvolvimento para a implantação das reformas e sua aceitação pelos demais setores da 

sociedade (WASSERMAN, 1990, p. 163-4). 

Todavia, todos sabem que não tardará para o governo enviar uma tropa para estancar esta revolta. É 

necessário armar e fortificar a cidade para sua defesa. No entanto, ocorre uma desavença entre o grupo. 

El Chuncho quer ficar e defender a cidade, o restante deseja vender as armas ao general e seguir seu 

caminho. Para justificar sua opinião, ele agarra uma pessoa pela camisa e indaga ao americano: - “São 

seres humanos como nós. Ele é do povo, é velho, sujo, mas é um ser humano”. A resposta do americano 

reflete uma ideologia clássica do pensamento estadunidense, desenvolvido desde a formação do modo 

de vida estadunidense: - “Cada um tem que cuidar de si mesmo”. Um individualismo forçado a partir 

de um pensamento liberal, capitalista e burguês.
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El Chuncho fica na cidade e tenta preparar seus habitantes para o confronto, numa cena pontuada 

por toques cômicos que exploram a ignorância e a ingenuidade dessas pessoas. Fica clara a inépcia 

delas para o conflito e sua inserção inusitada na Revolução. Numa comparação com o relato de John 

Reed:

Depois de cuspir, disse ser um soldado, que após ter pensado durante três anos, decidira-se 
unir-se a Revolução e pelejar pela liberdade. Mas em sua primeira batalha, ao ouvir um disparo 
de um canhão - o primeiro que escutava em sua vida - empreendeu o imediato regresso ao lar 
[...] (REED, 1980, p.18)

Destaca-se que a prática revolucionária não é algo natural e inerente a todos os indivíduos. El 

Chuncho, contudo, parte atrás de seus companheiros e abandona a cidade antes do embate. No caminho, 

num confronto com as tropas federais, o restante do 

grupo é morto no embate, e ocorre uma síntese daquilo 

que começou a ser construído no primeiro assalto ao 

trem: a antítese/aproximação entre El Chuncho e o 

americano. Este ao adoecer, é levado por El Chuncho, 

que ao procurar um remédio em sua valise, depara-se 

com um estojo e ao abri-lo encontra uma bala de ouro. O 

acorde proferido pela música e o close da câmera sobre 

a fisionomia surpresa de El Chuncho, fecham o trajeto 

de pistas propiciadas ao longo da história. O espectador 

reconstrói o quadro mentalmente, e o suspense sempre 

projetado para o que poderia acontecer, é projetado para 

‘quando’, e ‘se’ o assassinato do General pelo americano 

acontecerá. O espectador que antes via os fatos como o 

personagem El Chuncho no processo de descobertas e estranhamento, é colocado parcialmente “do 

lado de fora” da história.

Na chegada ao Forte de Elias, o americano encontra o menino com quem havia dialogado na estação 

de trem no início do filme. Ele lhe repete a pergunta: - “Você gosta do México?” Sua resposta: - “Ainda 

Imagem 07 -  Cartaz do filme : simbiose de
todos os elementos.
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não”. E seguem o diálogo: – “O que faz aqui?” – “Eu vendo armas”. – “Eu não venderia armas para 

quem não gosto”.- “É minha profissão”.  Isso reitera a não inserção do estrangeiro no meio Mexicano, 

a manutenção de seus interesses, seu comportamento de repulsa e depreciação “do outro”.

Ao receber o pagamento El Chuncho é interceptado 

por Elias e lhe indaga como ficará sua consciência ao 

saber que ganhou este dinheiro tendo abandonado a 

população de San Miguel, que foi massacrada. Santo, 

um dos únicos sobreviventes, corrobora a sentença 

de morte ao irmão e se dispõe a aplicar ele mesmo 

a sentença. Ao passo desta ação, o americano se 

distanciou e se prepara para executar seu plano. Ao 

avistar Santo preparado para matar seu irmão ele hesita 

sobre onde acertar seu tiro. Ouvimos dois disparos, e 

do ponto de vista de El Chuncho observamos que este 

sobreviveu, e, ao observar a situação descobrimos 

que o objetivo do americano foi alcançado: Elias está 

morto.

Tendo o ciclo se fechado, a história se abre a partir de uma nova ótica de atuação dos dois 

personagens. O americano é mostrado recebendo uma recompensa do exército Mexicano pelo seu 

trabalho. O espectador conhece então seu nome: Tate. Suas atitudes compreendem-se completamente 

diferente daquelas anteriormente evidenciadas com o grupo de El Chuncho. Este nos é mostrado em 

um banco, como um mendigo à espreita com uma arma para realizar sua vingança. No embate com 

Tate, este lhe leva ao saguão do hotel e pede ao recepcionista que leia o bilhete que havia deixado 

junto a um pacote. Este contém 50 mil Pesos, metade do que havia ganhado com a morte de general. El 

Chuncho fica desnorteado, sem saber qual atitude tomar. Aceita o convite dele, recebe roupas novas, 

um tratamento visual, sob a justificativa de que – “Não basta ser rico, você deve parecer um”. Eles 

aproveitam no hotel esta nova fase em suas vidas.

Na estação, quando pretendem embarcar em um trem, El Chuncho é defrontado com um engraxate. 

Imagem 08 -  Outra versão do cartaz do filme.
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Ele lhe dá uma moeda, e pede que vá embora. A insistência do engraxate para realizar o serviço, 

coloca-o na mesma situação que o estrangeiro. Ele se defronta com algo alheio a sua prática cultural 

e social. Sua consciência se ativa nesse momento, ele decide então matar Tate, e ao dar o pacote com 

os 50 mil Pesos a um popular, pronuncia a frase conclusiva do filme: - “Não compre pão, compre 

dinamite!” A continuidade da Revolução e sua propagação são colocadas em ação.

6. Conclusão

O Western Spaghetti traz várias diferenciações do Western clássico. Influenciados pela sua temática 

da mitologia do Oeste, alguns filmes que inspiraram os cineastas carregavam uma diferenciação. 

O enfoque mais psicológico, do pistoleiro atormentado, cansado da violência, de um mundo em 

transformação. Como exemplos Matar ou Morrer e os Westerns de Samuel Fuller. A defesa da 

propriedade, e dos valores cristãos já encontra um processo de abertura. O pistoleiro, o herói do 

Spaghetti, já não é o mesmo dos filmes americanos da década de 1940 e 1950. Ele não se insere mais 

na dualidade de opostos, num maniqueísmo estrutural, no máximo ele equilibra os valores do herói 

“oficial” reconhecido pela coletividade como o “Outlaw”. Tem, portanto, um caráter irregular, aquele 

espírito aventureiro da juventude, um individualismo marcado pela solidão (CASETTI; DI CHIO, 

2000, p. 180-1). Sua imagem foge daquela do bom moço, impecável no vestir. A sujeira, a poeira, a 

barba crescida e um olhar petrificado pela dureza de seu dia-a-dia compõe um novo estereotipo que 

influenciará todo cinema americano a partir da década de 1970. 

Esta abertura temática refletia-se também esteticamente. Boa parte dos diretores teve por seus 

mestres, os precursores do Neo-Realismo italiano. Uma estética que se libertava do sistema industrial, 

que liberava a câmera para movimentos mais livres, improvisados, motivando uma criatividade que 

observamos no Spaghetti.

O Neo-Realismo difundiu-se pelo mundo, influenciando cineastas, como no Brasil. A ida da câmera 

“para as ruas”, e seu enfoque no cotidiano, num tom mais documental associado com o contexto 

político germinou uma nova geração de cineastas, que estabeleceram o Cinema Novo. Um cinema 

que se propunha encampar a condição social de seu país, reconhecendo seu subdesenvolvimento, 

mas que deseja motivar seus espectadores a conscientizarem-se da importância da luta de classes. 
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Dirigido ao meio intelectual, a estes desejavam ressaltar a importância que o povo e as pessoas do 

povo tiveram na História. Assim a temática do Cangaço emerge pela representação ainda presente no 

imaginário popular. Extintos pelo desenvolvimento da industrialização, do Capital e das instituições, 

eles representam o potencial encoberto de reação a exploração, a chance de vingança de uma maioria, 

referendando o uso da violência, pois este é o único meio de resistência que lhes restam. 

A abertura dos olhos para as artes produzidas no então terceiro mundo deveu-se ao desenvolvimento 

tecnológico, que possibilitou o surgimento de cineastas e salas de cinema por quase todo mundo. Esta 

abertura tirou da Europa o papel de centro irradiador e gerou um interesse pelo Terceiro Mundo e o que 

ali era produzido. Também era ali que se constituíam os mais destacados processos revolucionários, 

como a Revolução Cubana, Boliviana, Argelina e onde uma Revolução pelo seu impacto e duração 

mais se “mitologizou”: a Mexicana.

Estes elementos se incorporavam, na Europa, ao impacto das duas Guerras mundiais. A pulverização 

de conflitos pelo mundo durante a Guerra Fria, associado ao impacto das Guerras, causou uma 

banalização da violência. O gesto de matar carregava uma impessoalidade das vítimas, e uma atitude 

mais displicente com a violência. Ela agregou-se ao cotidiano. Cotidiano não mais vivido no meio 

rural, pois ocorreu uma urbanização crescente, marcando o fim de um modo de vida. “A mudança 

social mais importante e de mais longo alcance da segunda metade deste século, e que nos isola para 

sempre do mundo do passado, é a morte do campesinato” (HOBSBAWM, 1995, p. 284). Este impacto 

da urbanização assemelha-se ao começo de industrialização e a uma mais forte presença do Estado 

no final do século XIX e no início do século XX, onde podemos operar uma aproximação. A maior 

presença do Estado inicialmente destacada, é evidenciada, por exemplo, em Face a Face. O grupo 

de bandoleiros vive nas montanhas, afastados da cidade, num local chamado de Puerta Del Fuego, 

onde um de seus habitantes declara ao professor de História interpretado por Gian Maria Volonté: 

[ele, um bandoleiro] – “Vive do passado, tem que dar um pouco de vida a ele. Tem muito trabalho por 

aqui. Todos aqui em Fuego são fantasmas. Caçadores de búfalo quando não há mais. Caubóis quando 

não há mais vacas. Garimpeiros quando não há mais ouro. A fronteira é seu único divertimento, 

nem conseguem aceitar o telégrafo. O trem é a única realidade”. No contexto europeu a posterior 

presença do Estado de Bem Estar Social, trará uma “dependência” pelos direitos então conquistados. 



29

Este enfoque na Revolução se justifica pela crescente retirada do cidadão do meio político, pois este 

se torna menos atraente, não ocorrendo mais uma identificação coletiva. Principalmente na Itália, 

esperava-se pouco do Bem público, pela crescente corrupção, fator que se assemelha aos países de 

Terceiro Mundo.

A mudança brusca num meio de rápida urbanização tende a criar um resgate de mitos de uma 

fronteira imaginária ao Oeste. A imagem que os EUA representou e que foi propagada pela literatura 

ao longo do século XIX serviu de base para a temática do Spaghetti. No contexto pós-II Guerra, 

uma crescente influência e domínio econômico, político e cultural causou um grande impacto no 

meio social europeu. As camadas dominantes se viram dominadas, já as camadas mais baixas se 

identificavam e aceitavam mais facilmente esta americanização. A população dos países que perderam 

a Guerra desenvolveram um medo do poderio americano. Cabe destacar uma certa recusa pelo cinema 

ante as demais artes consideradas eruditas. O consumismo e a privatização provocaram uma crise de 

consciência de sua situação social, e o enfoque dos partidos políticos de esquerda voltou-se para a 

Classe Média. A crise social e moral reflete as transformações ocorridas após a década de 1950, onde 

as estruturas pré-capitalistas e industriais reverberaram uma rejeição do progresso material, científico 

e tecnológico.

Portanto este artigo problematiza sobre como a visão cinematográfica européia modificou e 

influenciou o cinema na década de 1960 e posteriormente. Até que ponto teve participação o Brasil. 

Até onde as idéias dos realizadores e os debates sobre cultura e cinema marcaram e contribuíram para 

a construção de uma identidade cultural e política.  Temos assim estratégias para que se “construa um 

ser percebido” (CHARTIER, 2002, p.73). Construir pela representação um agente no presente, um ser 

social -e revolucionário- buscando “constituir aquele que a olha, como sujeito que olha” (CHARTIER, 

2002, p.165).

O que fica evidenciado é um processo de circulação cultural, onde o contexto moldou os filmes e 

os filmes também deram sua contribuição a constituição do contexto. Destaca-se aqui, que mesmo os 

produtores tendo objetivado o vácuo comercial do Western, e obtendo um grande sucesso financeiro, 

os filmes, tanto no seu resultado final, quanto na realização e produção, são reflexos do meio social e 

cultural. Seja num âmbito mais macro, ou no âmbito dos indivíduos que agem no contexto histórico. 
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Seja Corbucci ou Ford, qual for seu custo, seu país de origem, o filme e o cinema merecem sua 

análise. Como declarou Sergio Corbucci: “Se John Ford tem John Wayne, eu tenho Franco Nero!” 

(FRAYLING, 2000, p. 256).
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