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O Centro Cultural Banco do Brasil 
procura, em sua programação audiovisual, 
possibilitar ao público um contato mais 
profundo com a obra de personas e 
realizadores significativos da história 
do Cinema. A mostra Clint Eastwood — 
Clássico e implacável, apresentada pelo 
Ministério da Cultura e Banco do Brasil, é 
mais um exemplo nesta trajetória.

Clint Eastwood iniciou sua carreira como 
ator em 1955, mas seu primeiro trabalho 
de grande repercussão foi em 1964, no 
clássico do gênero western spaghetti Por 
um punhado de dólares (Per un pugno de 
dollari), de Sergio Leone. Protagonizou, 
a partir de então, diversos filmes que o 
imortalizaram como pistoleiro durão.

Em 1971, Clint estreia na função de 
diretor em Perversa paixão (Play Misty 
for Me). Esta carreira, na qual permanece 
em atividade, ficou caracterizada pelo 
rigor formal, pelo aprofundamento nas 
histórias e personagens e, sobretudo, pela 
coerência em toda sua produção. 

É com satisfação que o CCBB convida 
o público a acompanhar a maior retros-
pectiva já realizada no país sobre este 
ícone do cinema — exibição de 43 filmes, 
debate e publicação de um catálogo —, 
contribuindo para a reflexão sobre a obra, 
viva e em andamento, deste ator e diretor.

Centro Cultural Banco do Brasil



“Clint”, como todos se sentem à vontade de 
o chamar, muito por conta da aproximação 
e envolvimento que seus personagens e 
seus filmes despertam, faz um cinema com 
uma marca própria e especial. É um autor 
que se formou na dinâmica de Hollywood 
como uma espécie de guardião do cinema 
clássico no cinema contemporâneo – e 
guardião da própria América, mesmo que 
para questioná-la, sendo às vezes herói e 
às vezes anti-herói, às vezes policial e às 
vezes caubói, nem de todo mau, nem de 
todo bom, mas sempre em busca de algo 
que lhe é essencial.

Sua maestria reside em grande parte 
no fato de seus movimentos como diretor 
serem formados fundamentalmente 
pela mise en scène, por aquilo que é 
essencialmente cinematográfico. É assim 
que seus planos e cenas se constroem. 
Entretanto, a ideia de um cinema de autor 
nunca foi muito bem associada ou aceita 
para sua obra, e por muito tempo esteve 
longe de ser unânime tanto no meio crítico 
quanto no acadêmico, especialmente 
porque vários dos seus filmes são 
criados a partir de uma certa iconografia 
e linguagem do cinema de estúdio 
norte-americano.

Mas, para além dessa questão, há uma 
certa linha condutora que rege o caminho 
de suas histórias e de seus personagens, 
sempre em movimento, passando por 
questões (e emoções) como os encontros, 
os reencontros, os conflitos, a coragem, a 
violência, a moral, a vida e a morte.

Seu cinema nos traz sentimentos 
diferentes — e que a princípio seriam vistos 
como contraditórios — como amargura e 
afeto ou dureza e sensibilidade, e talvez este 
seja um de seus maiores trunfos. E essa 
associação está refletida na imagem que 
ele constrói para si como diretor-ator, onde 
seus protagonistas estão integrados a uma 
ideia de transformação, em uma trajetória 
que até o momento soma 34 filmes 
lançados como diretor e 66 como ator. 

Assim, a mostra Clint Eastwood — 
Clássico e implacável foi idealizada a partir 
da vontade de pensar, mostrar e ver o 
Clint como diretor, ator e autor. Para isso 
montamos um panorama de 43 filmes, que 
se voltam tanto para a sua trajetória como 
diretor quanto para a de ator, mostrando 
influências determinantes como as de Don 
Siegel e Sergio Leone. 

O que percebemos ao longo dessa 
jornada é que o mais poderoso, e que fica 
de sua obra, é a maneira como ele encanta 
o espectador através da sua precisão 
e rigor; e da aposta na densidade de 
diferentes histórias, fazendo um cinema 
apenas com o que é necessário, como um 
cavaleiro solitário no tempo e no espaço, 
como se fosse um filme, um filme para 
diferentes gerações.

Gisella Cardoso, curadora
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RichaRd Schickel

O pERCuRSO INTEIRO

“The Whole Ride”, introdução da biografia 
Clint: A Retrospective (Sterling, 2010). 
Reproduzido com a autorização do autor.  
Traduzido do inglês por Fabiana Comparato.
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1
Gosto de ver Clint entrar num restaurante. Ou, espere—deixe-
-me aprimorar esta afirmação –, gosto de não vê-lo entrar num 
restaurante. Ele tem um certo orgulho pelo fato de conhecer 
as portas de serviço de todos os salões de cerimônia de Los 
Angeles—sabe, entrar pela porta de trás, passar pela cozinha, 
subir as escadas de serviço, achar o caminho até o salão prin-
cipal, e lá esperar de forma amigável a apresentação do prêmio 
que esteja sendo oferecido a ele. É o mesmo com os restau-
rantes; ele parece conhecer todas as portas de serviço da cidade.

Então lá está ele—sorrindo cordialmente—pronto para 
comer seu prato de peixe, massa ou frango acompanhado de 
uma cerveja ou taça de vinho branco, e com uma longa, amigável 
e despretensiosa conversa. A razão para todas essas táticas 
evasivas é simples—evitar os paparazzi e a enxurrada de fãs que 
geralmente o cercam. Ainda o deixa confuso que, com quase 
oitenta anos, ainda atraia tanta atenção. Ainda não se fartaram 
dele depois de tanto tempo?

Já estive com ele quando, apesar de todo o seu esforço, eles 
o rodearam. Geralmente, é cortês—conhece a maioria de vista –, 
dando autógrafos, educadamente rejeitando os presentes (como 
antigas revistas em quadrinho da série Couro cru / Rawhide1, 
pelas quais ele não tem nenhum interesse), e sempre em movi-
mento até se ver livre. Por outro lado, ocasionalmente já o vi 
com raiva: “Escutem, seus filhos da mãe, essa já é a terceira vez 
que vejo vocês hoje. Já chega”.

Às vezes ele se torna proativo. Uma vez estávamos fazendo 
uma sessão de perguntas e respostas na Universidade de Los 
Angeles e o pegaram no estacionamento depois da nossa 

1 Rawhide, série americana de western com 
oito temporadas do canal de tv cbs, exibida 
de 1959 a 1966.
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apresentação. Ele se aproximou da sua mercedes impecável, 
sinalizou para mim (íamos almoçar com um amigo) e partiu, 
com os fotógrafos em intensa perseguição. Isso é algo que às 
vezes o diverte, dirigir em alta velocidade pelas ruas, vielas, 
estacionamentos, despistando os perseguidores. Ele chegou no 
almoço contando a divertida história da sua astuta improvisação 
de táticas evasivas. 

O gosto de Clint por simplesmente aparecer nos lugares, 
sem aviso e sem explicação, foi por vezes refletido em filmes 
como O estranho sem nome (High Plains Drifter, 1973) e O cava-
leiro solitário (Pale Rider, 1985), nos quais ele fez aparições um 
pouco fantasmagóricas (embora ele sempre tenha evitado identi-
ficação direta com esse tipo). Mas não importa o filme, ele nunca 
foi fã de tramas secundárias, especialmente para os seus perso-
nagens. Ele também acredita que o público gosta de filmes com o 
final aberto. Mistério resolvido é mistério esquecido; um mistério 
sem solução tem o potencial de assombrar por um longo tempo.

Seu ar de bondoso mistério é, naturalmente, uma maneira 
de manter sua privacidade, embora, no caso de Clint, ajude 
também o fato de ter 1,92 metros, parecer (mesmo que equivo-
cadamente) carregar uma arma Magnum 44, e estar armado com 
uma prontidão eterna para se desviar de admiradores semipsi-
cóticos. Isso é o mais puro Clint. Em qualquer ocasião, a não ser 
no Oscar, ele mesmo dirige para todos os lugares, sem segurança. 
E talvez seja por isso que tenha tantas casas—seis da última 
vez que contei –, todas (menos a de Los Angeles) em comuni-
dades que tem real interesse em proteger o direito de ir e vir. 
Em Carmel, sua residência principal, ele vai ao cinema com sua 
mulher e filhos como uma pessoa comum.

O hábito da inquietude esteve entranhado nele desde cedo. 
Quando criança, sua família vagava do norte ao sul da costa 
leste enquanto seu pai procurava qualquer trabalho disponível 
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durante a Depressão americana. Era uma família unida, fonte 
de seus principais valores, mas também foi difícil para Clint—
um menino tímido e nem sempre confortável como o perpétuo 
novo aluno da escola –, e talvez essa tenha sido a fonte dos 
elementos básicos de seus personagens: desde Por um punhado 
de dólares (Per un pugno de dollari, de Sergio Leone, 1964), 
seu primeiro western spaghetti, ele era o cara que simplesmente 
vagava pela cidade, encontrava pessoas oprimidas por algum 
tipo de mal, ajudava a colocar as coisas no lugar e depois partia 
sem explicação.

Por outro lado, é por natureza um homem disciplinado, 
mantendo ritmo e conduta imutáveis durante os trinta e três 
anos que o conheço. Suspeito que isso seja também produto 
da sua infância, quando provavelmente sonhava com uma vida 
mais estabelecida, que os Eastwood não conseguiram conquistar 
até finalmente se enraizarem em Oakland, quando Clint já era 
adolescente. Straight strands [fios em linha reta] é a expressão 
que usa ao falar de fazer filmes—histórias e personagens 
seguindo um caminho destinado, mesmo quando esse caminho 
seja, por um tempo, escondido do público. Ele tem muita fé no 
destino—na forma como discretamente reboca as pessoas.

Não que ele tenha aparentado alguma vez para mim como 
um homem que é um enigma para si mesmo. Ele sabe quem é, e 
sabe o que representa para o mundo que sempre o observa. Mas 
ainda assim seu traje habitual é camisa polo, calça de algodão 
e tênis, seu ritmo é brando, sua expressão natural é um sorriso 
tímido e vigilante. Uma vez um amigo nosso estava sendo 
questionado por jornalistas sobre um assunto qualquer e uns 
repórteres pediram a Clint um comentário: “Como você quer 
que eu aja?” ele perguntou ao nosso amigo, “de forma inteli-
gente ou burra?”. E para nós era óbvio que a segunda opção era 
a que Clint preferia. Meu palpite é que vários espertinhos de 
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Hollywood já foram embalados, se não seduzidos, pelo ar amiga-
velmente questionador de Clint. Se nada mais, isso o diverte.

E me diverte também. Nós nos conhecemos na casa de 
amigos em comum no verão de 1977, não muito depois da estreia 
de Josey Wales, o fora da lei (The Outlaw Josey Wales, 1976), filme 
que gosto muito e que rendeu críticas favoráveis. Minha primeira 
impressão foi a de um homem composto, pensativo e sem 
nenhum interesse em dominar o ambiente. Ele escutou, contri-
buiu confortavelmente com a conversa, e parecia interessado 
em conhecer um crítico de cinema, naqueles dias ainda um ser 
estranho para ele. Naquela época, seus encontros formais com a 
imprensa não eram muito bons. Ele era tímido e, acho, de certa 
forma se sentia desconfortável por não ter tido uma educação 
formal (com um semestre numa faculdade comunitária). Mas ele 
é um homem que trabalha duro no que acredita ser suas defici-
ências, e se tornou, através dos anos, muito bom com entrevistas.

Nos anos seguintes, almoçávamos juntos quando ele estava em 
Nova York ou eu em Los Angeles. Estas visitas nem sempre coin-
cidiam com a estreia de um novo filme seu—o que o fazia único 
entre outros diretores, que apenas apareciam quando tinham um 
novo filme estreando, mas nunca em outros momentos. Para mim 
é muito significativo que não me lembre de nada do que falamos 
nestes momentos—nossos encontros sempre foram casuais desta 
maneira. Mas, que fique registrado, nos tornamos amigos.

2
O que mais me lembro daquela época são os almoços em Los 
Angeles. Clint mantinha um carro velho, que de alguma forma 
escapou da destruição em algum de seus filmes, e gostava de 
ficar rodando com ele—ia de uma lanchonete que alguém reco-
mendara em algum bairro insalubre de la a um lugar de comida 
mexicana no interior do vale (naquela época ele era menos 
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preocupado com a sua alimentação). Os balconistas e fregueses 
naturalmente o reconheciam, mas não expressam mais do que 
um arregalar de olhos, talvez um aceno de cabeça. Acredito que 
sempre tenha existido certo reconhecimento tácito entre grande 
parte do seu público de que Clint é um dos deles—um homem 
da classe trabalhadora sem necessidade de evitar esta identi-
dade. Ou que faça disso uma grande coisa.

Em oposição, consigo pensar em apenas um filme, Coração 
de caçador (White Hunter Black Heart, 1990), em que ele repre-
sentou um homem contrário a este tipo, e acho que é essa regula-
ridade que é tão reconfortante para o seu público. Você tem um 
trabalho, você faz o seu trabalho—e sorte a sua de ter um que seja 
mais interessante e recompensador que o meu. “Sou apenas um 
cara que faz filmes”, ele disse uma vez, e eles gostam desta ideia, 
especialmente porque ele é famoso por fazê-los com frugalidade, 
de forma eficiente, sem pretensões e sem tediosa autorreflexão.

Clint encontrava-se num momento interessante da sua 
carreira quando fez Josey Wales. Os anos de aprendiz—que 
aconteceram em pequenas porções—já haviam ficado há muito 
para trás. Mas não foram esquecidos, principalmente por ele 
mesmo. Olhando para trás ele reflete, frequentemente, que 
sendo alto, de cabelos cor de areia e tímido, não era exata-
mente o tipo certo para o estrelato de acordo com as defini-
ções da época. Protagonistas naqueles dias eram mais morenos, 
com modos mais autoritários e mais abertamente românticos. 
Sempre achei que Clint chegou à sua eminência presente muito 
antes do que praticamente qualquer um; não havia nada repen-
tino em seu estrelato. Mas ele perseverou, cavando meios para 
sustentar a si e a sua mulher, Maggie, e foi recompensado com 
o seu longo papel como Rowdy Yates na série televisiva O 
estranho sem nome, que por sua vez, o levou a fazer os westerns 
spaghetti, que talvez ainda não o tivessem tornado uma estrela, 
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mas em um forte candidato ao estrelato, transformando sua 
timidez natural em traço bem mais provocativo e irônico.

Em 1976 fazia oito anos desde seu último papel em um 
western spaghetti e ele já havia feito quinze filmes americanos, 
a maioria no estúdio da Universal, onde estava então sediado. 
Esses filmes incluíram seus primeiros esforços de direção, o 
deliciosamente assustador Perversa paixão (Play Misty for Me, 
1971), assim como o subestimado O estranho que nós amamos 
(The Beguiled, de Don Siegel, 1971), ambos estranhos, estudos 
obscuros do descuido sexual masculino e da vingança feminina 
contra o macho conquistador. Eles lhe rederam força de reco-
nhecimento na indústria.

Mas Clint estava inquieto na Universal—dizia que era por 
estar farto da intromissão dos carrinhos de excursão do estúdio 
na sua vida, mas suspeito que o ambiente frio de fábrica do local 
também foi um fator determinante. Então, quando seu amigo e 
advogado, Frank Wells, se tornou parte do time de administração 
da difícil Warner Bros. (os outros eram o muito engraçado e 
esperto John Calley e o antigo agente, Ted Ashley), ele demons-
trou ser receptivo às aberturas. Já havia trabalhado algumas 
vezes por lá em seus anos como aprendiz e achou o local 
“acolhedor”. Ainda como criança adorava ir ao cinema e amava 
James Cagney—“um tipo de ator destemido; que simplesmente 
sabia se entregar”—e Bogart, especialmente pelos penteados 
pouco lisonjeadores de seus personagens em filmes como Seu 
último refúgio (High Sierra, de Raoul Walsh, 1941) e O tesouro 
de Sierra Madre (The Treasure of the Sierra Madre, de John 
Huston, 1948).

Mas o ponto principal era que a Warner Bros. já havia 
adquirido um roteiro que ele estava atrás—Perseguidor impla-
cável (Dirty Harry, 1971). Clint era então, sem dúvida, uma 
estrela, mas Perseguidor implacável o transformou numa 
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superestrela—não há dúvida sobre isso também, mesmo apesar 
de Pauline Kael lançar sua longa cruzada anti-Eastwood, criti-
cando o filme como uma “obra-prima fascista”. Ele sempre disse 
nunca se incomodar com a controvérsia. O que o incomodava 
era ficar preso a uma imagem. Provavelmente seu pensamento, 
como disse a mim recentemente, era: “Westerns me fizeram ser 
bem-sucedido, então poderia apenas ter feito westerns. Dramas 
policiais me trouxeram sucesso; poderia simplesmente ter feito 
dramas policiais e encerrar por aí. Poderia ter feito uma série, 
receber um bom salário, tomar umas cervejas e ter uma vida 
boa”. Pausa. “Mas isso não era o suficiente. Pessoalmente, não 
era o suficiente.”

Em particular, ele estava determinado—bem antes de 
Perversa paixão (Play Misty for Me, 1971)—a ser um diretor. 
Um ator, em suas próprias palavras, era apenas um “compo-
nente” no processo de realização de um filme. E ele via nesta 
profissão o potencial para o tédio. Muitos atores, ele diz, “são 
simplesmente sugados por certo gênero e não querem mais 
fazer aquilo; ficam cansados de usar lencinhos de papel para 
proteger as golas dos figurinos”.

Implícito no galanteio, a Warner Bros. era a promessa de ter 
maior responsabilidade pelo seu próprio destino como diretor-
-produtor. Não que isso fosse colocado de forma tão clara. De 
fato ele apenas disse, “Sem excursões, certo”, e entrou. “Foi 
uma negociação de um dia”, ele disse sobre a mudança para o 
pequeno bangalô espanhol—eternamente conhecido como “The 
Taco Bell”—que já havia sido o camarim de Dolores Costello e o 
escritório de Harry Warner e Steve McQueen. Lá ele passou estes 
muitos anos—salvo por algumas demãos de tinta e dois novos 
pôsteres—sem fazer praticamente nenhuma modificação no 
local—deixando de lado o hábito hollywoodiano de permitir às 
mulheres e namoradas redecorarem intensamente os escritórios.
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Josey Wales foi o primeiro produto do novo acordo de Clint 
com a Warner. Como a maioria de seus filmes, este é bastante 
enraizado na tradição do gênero; é evidentemente um western. 
E o personagem-título é evidentemente um personagem de 
Eastwood—um solitário taciturno vagando pelo ermo. Amarga-
mente, desde que os saqueadores de fronteiras da Guerra Civil 
atearam fogo à sua fazenda e mataram a sua família. Mas, aos 
poucos—e é isso que torna o filme memorável –, uma família 
substituta se forma ao seu redor—um líder indígena e uma 
misteriosa mulher indígena, uma mulher abandonada (represen-
tada por Sondra Locke, cujo longo relacionamento com Clint se 
iniciou ali) e sua avó, entre outros. Tem inclusive um cachorro 
perdido. Diante disto, um tropo Eastwood assume: eles são um 
bando carente e desorganizado que, por conta da sua ilimitada 
competência nos caminhos do Oeste, ele organiza, se distan-
ciando neste processo do seu jeito rabugento, eventualmente 
retornando ao seu eu original como uma figura paterna pacífica. 

Josey Wales é um filme espaçoso, calmo em seu desenvolvi-
mento, mas com ação o suficiente para satisfazer os mais leais fãs de 
Clint. E sua predileção por ele é duradoura. “Acho tão bom quanto 
Os imperdoáveis (Unforgiven, 1992)”, ele me disse uma vez. “É que 
talvez o timing tenha sido ruim, algumas pessoas provavelmente 
não estavam preparadas para ele.” Por “algumas pessoas” ele quis 
dizer os críticos (o filme foi um sucesso de público), que ainda viam 
seus filmes com Leone como um exercício de brutalidade, em vez 
de enxergá-los pelo que eram—espirituosas reinvenções de um 
gênero desgastado –, e ainda achavam que Harry Callahan extrapo-
lava sua polidez. Eles costumavam, como sabemos, eventualmente 
a ceder. Enquanto isso, Clint retornava incessantemente ao tema 
central do filme—em obras diversas como Bronco Billy (1980) e 
O cavaleiro solitário, e outras mais recentes como Menina de ouro 
(Million Dollar Baby, 2004) e Gran Torino (2008).
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3
Harry Callahan foi sua abordagem negativa em relação ao 
espírito básico de família e amigos, um solitário radical desde a 
morte da sua mulher, um workaholic que provavelmente tinha 
uma cerveja e um pedaço velho de pizza na geladeira para 
quando retornasse, tarde da noite, para o seu apartamento sem 
alma. Clint insiste que foi por esse motivo que se aproximou do 
personagem, mais do que pela sua visão sobre a decisão do caso 
Miranda versus Arizona2 (e outros casos de tribunal que aumen-
taram os direitos de criminosos às custas de suas vítimas). De 
certa forma, ele era como qualquer balconista de loja de conve-
niência, sem vida fora do seu trabalho insignificante. Exceto, 
é claro, que o trabalho de Harry não era insignificante. Havia 
seus momentos laboriosos, mas também era intermitentemente 
excitante, e sua relação com a burocracia municipal de São Fran-
cisco proporcionou muitos momentos de “pegue esse trabalho 
e enfie”, que ele promulgou ser a fantasia mais gratificante de 
parte do seu público.

Vejo Perseguidor implacável—esplendidamente dirigido 
por Don Siegel, naquela época o diretor que Clint sempre 
recorria e um mentor calorosamente receptivo—e sua sequên- 
cia, Sem medo da morte (The Enforcer, de James Fargo, 1976)—o 
filme no qual ele encontra brevemente o amor com a corpulenta, 
sincera e completamente adorável Tyne Daly—como filmes 
realmente sérios e recompensadores na melhor tradição popu-
lista, misturando questões humanas dolorosas com um formato 

2 Miranda Decision ou Miranda Versus 
Arizona foi uma decisão da Suprema Corte 
dos eua sobre os direitos das pessoas sob 
custódia policial. No caso de Miranda 
contra Arizona, em 1966, o Tribunal decidiu 
que, antes de interrogatório policial, os 
suspeitos devem ser informados dos seus 

direitos de permanecer em silêncio e 
consultar um advogado, e que qualquer 
coisa que disserem poderá ser usada contra 
eles no tribunal. A decisão Miranda estabe-
lece que um suspeito tem o direito de não 
se autoincriminar. [nt]
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totalmente agradável. “Provavelmente fiz um ou dois a mais 
do que deveria”, Clint admitiu mais tarde, mas os filmes eram 
sempre rentáveis e fazê-los era uma maneira de manter a sua 
confortável relação com os chefes da Warner Bros. 

Como sabemos, esse é um acordo feito com um aperto de 
mão—com cada projeto acordado em seus próprios termos, 
embora Clint tipicamente avançava uma quantia substancial dos 
recursos em troca de um retorno pesado e imediato na parti-
cipação da renda bruta. Uma recente biografia não autorizada 
descreve Clint no seu título como um “rebelde americano”, 
que é em essência completamente sem sentido. Como muitas 
grandes carreiras cinematográficas (pense em Alfred Hitchcock 
ou Howard Hawks), a sua é baseada em manter relações não 
rebeldes com os estúdios. 

Ele trabalha de forma tão rápida e frugal, que é quase 
impossível para o estúdio perder dinheiro em seus filmes. 
Todavia, ele sempre diz aos executivos, como ele mesmo coloca: 
“Não vou te garantir um filme que vá vender muito. A única 
coisa que eu posso tentar é fazer um filme do qual você se 
orgulhe de ter seu logotipo logo no início.”

Mas isso, no entanto, não é o fim da questão. “Se alguém 
está colocando dinheiro para você fazer um filme, não há motivo 
para ser desrespeitoso. Você vai querer fazer o melhor que 
puder com as cenas. Mas isso não quer dizer que você corte 
cenas só porque são caras demais”, ele reflete. “Mas pelo menos 
você não desperdiça nada. Você não filma muita coisa que não 
vá usar, ou refilma cenas porque as fez errado inicialmente”. Em 
outras palavras, saiba o que quer fazer, faça de forma eficiente, e 
avance com confiança. 

Essa é uma afirmação verdadeiramente radical. Pense nas 
resmas de reportagens que já leu através das décadas sobre 
diretores e estúdios que brigaram publicamente a respeito da 
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produção e apresentação de filmes, ou no número de filmes 
que já foram retirados das mãos de seus autores e reeditados 
pelos estúdios. Pense, também, em todas as histórias de custos 
excedentes legendários e destruidores de carreiras, em filmes 
de Cleópatra (Cleopatra, de Joseph L. Mankiewicz, 1963) a O 
portal do paraíso (Heaven’s Gate, de Michael Cimino, 1980). 
Pense agora no cara que comprou todos os seus filmes anteci-
padamente e os realizou abaixo do orçamento. Depois pense 
sobre os 35 anos de Clint na Warner Bros.—a relação mais longa 
de um ator-diretor com um único estúdio na história dos filmes, 
uma que abrange um terço da história deste meio—e isto está 
fora de qualquer padrão histórico estreito que utilizamos para 
acomodar nossa compreensão sobre o passado do cinema. 

4
Nos primeiro anos de Warner Bros., “ele praticamente nos 
carregava nas costas”, disse John Calley, o que o fez ter uma 
confiança quase cega nos instintos de Clint. Na época, o 
comentário geral era que Clint e o estúdio estavam operando 
no esquema “um pra mim, um pra você”. Mas era um pouco 
mais complicado do que isso. Ou, talvez, devamos dizer que 
era um pouco menos calculado do que isso. Deixando de lado 
a maioria das sequências de Dirty Harry e outros poucos 
filmes, Clint nunca foi de desenvolver ideias. Ele não era de 
perder muito tempo conhecendo roteiristas e repassando por 
versões e versões dos roteiros. Roteiros quase acabados têm 
uma tendência a vagar em sua direção. Ele os lê e rapida-
mente toma sua decisão—no caso de Bronco Billy aconteceu 
enquanto estava aberto sobre a mesa de um assistente. “Pensei 
que poderia dar chance para umas quatro ou cinco páginas”, 
ele relembra, “mas terminei de ler o roteiro inteiro ali mesmo 
naquela mesa.” Imagino que se possa dizer que este era para 
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“ele”, no sentido de que o filme não fez muito dinheiro para o 
estúdio e explorava de forma cômica o tema da construção de 
uma família que fora abordado em Josey Wales. 

Já foi dito que o roteiro de Doido para brigar… Louco para 
amar (Every Which Way But Loose, 1980) (este é aquele no qual 
o personagem de Clint, Philo Beddoe, está sempre ao lado de 
Clyde, um orangotango) chegou a Clint com a esperança de que 
ele fosse repassar para o seu amigo, Burt Reynolds, que acabara 
de ter um sucesso de $100 milhões com Agarre-me se puderes 
(Smokey and the Bandit, de Hal Needham, 1977). Clint, no 
entanto, muito para a consternação do estúdio e de todos os seus 
conselheiros mais próximos, pegou pra si. Penso que ele sentiu 
que era hora de zombar um pouco da sua imagem de machão. 
Calley foi praticamente o único a apoiá-lo. “Se ele quer fazer um 
filme sobre um macaco, deixe ele fazer”, ele recorda ter pensado. 
“Se ele me dissesse para namorar um macaco, eu o faria.” Havia 
uma sessão para o alto escalão do estúdio, durante a qual as 
palavras “impossível de ser lançado” foram murmuradas, com 
Calley discordando. “Alguém vai fazer muito dinheiro com esse 
filme”, ele disse. E assim aconteceu. Foi o maior arrecadador 
bruto de Clint até aquele momento.

Então, um filme que no retrospecto lucrativo parecia ser um 
filme “para eles” foi, na verdade, um para “ele”. De fato, o filme 
que pode ter sido o melhor que ele fez no fim dos anos 1970 e 
início dos anos 1980, Alcatraz—Fuga impossível (Escape from 
Alcatraz, de Don Siegel, 1979), não foi feito na Warner Bros. O 
diretor Don Siegel controlou o roteiro de Richard Tuggle, e se 
desentendeu com a Warner Bros e, de certa forma, também com 
Clint. Tinha algo a ver com a subida de status de Clint desde que 
haviam feito seus primeiros cinco filmes juntos, e a sensação de 
Siegel de que sua relação, na qual ele sempre teve o papel de 
mentor, havia mudado. Isso foi resolvido com uma cerveja e um 
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sanduíche—Clint frequentemente fala de Siegel e sempre com 
muito afeto –, mas o filme foi feito na Paramount. 

Nos oito anos seguintes após Josey Wales, Clint fez dez 
filmes, quase todos altamente divertidos, alguns um pouco excên-
tricos, e a maioria grandes sucessos comerciais. De todos, apenas 
um, Firefox—Raposa de fogo (Firefox, 1982)—que representava 
uma releitura do leve e aventureiro modo do antigo estilo de 
O desafio das águias (Where Eagles Dare, de Brian G. Hutton, 
1968) –, é completamente desinteressante. Mas um deles, A 
última canção (Honkytonk Man, 1982), o mais barato e menos 
lucrativo dos dez filmes, merece atenção especial. É um filme 
de época, passado nos anos 1930, sobre um cantor de country 
alcoólatra e tuberculoso chamado Red Stoval, que depois de 
uma vida passando o chapéu em hospedarias, recebe uma oferta 
para fazer um teste para o Grand Ole Opry [o maior palco de 
música country de Nashville]. Tendo o seu sobrinho de quatorze 
anos (muito bem representado pelo filho de Clint, Kyle) como 
motorista e consciência, ele pega a estrada para Nashville. Eles 
passam por muitas situações cômicas antes de chegarem ao 
destino final, onde um acesso de tosse durante sua apresentação 
no palco faz com que Red acabe com suas chances de sucesso 
(embora fique implícito no filme que as poucas músicas que ele 
chega a gravar lhe proporcionem um mínimo de imortalidade). 

O filme foi muito mal recebido—as pessoas não estavam 
preparadas para um Clint tão anti-heroico—embora eu ainda 
goste muito. Mas essa não é a questão. A questão que martela 
na mente de Clint é a autodestruição—um tema que reapa-
receria seis anos mais tarde de forma mais sombria em Bird 
(1988). Verna Bloom, que representou a irmã de Red em A 
última canção, uma vez me disse que ela achava que Red era 
o que Clint poderia ter sido se ele fosse um fracasso—amável, 
inquieto, capaz de fazer o bem sem que quase ninguém 
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percebesse e com uma integridade em sua essência visível para 
poucos. Clint se pergunta: será que esses homens têm tanto 
medo do fracasso que inconscientemente o deseje? Ou será a 
possibilidade do sucesso que os amedronte? 

Seja qual for o caso, ele diz: “Eu os sacudiria e diria, ‘Ei, 
você tem algo incrível na sua vida, não destrua isso’”. Por outro 
lado, é fatalista. Acredita—e não somente em relação a músicos 
destrutivos—que geralmente forças irresistíveis e inexplicáveis 
controlam as nossas vidas, e não importa quantas sacudidas bem 
intencionadas possam haver, não é possível mudar o caminho 
que escolhemos. Talvez seja por isso que ele não desenvolva 
filmes do início. O destino coloca um roteiro no seu caminho, ele 
sente o seu valor e decide seguir com ele. “Eu gosto da ideia de 
Bill Goldman: ‘ninguém sabe tudo’.” 

Perguntei se alguma vez ele já havia engatado em uma 
longa reflexão antes de embarcar num projeto. Ele vasculhou sua 
memória por algum tempo e depois disse que hesitou em esco-
lher Na linha de fogo (In the Line of Fire, de Wolfgang Petersen, 
1993). Gostou do roteiro mas, depois de ter acabado de dirigir e 
estrelar Os imperdoáveis, não queria fazer essa dobradinha de 
novo. Propôs contratar um outro diretor (Wolfgang Petersen—
como acabou acontecendo). Então o acordo foi fechado. E 
quanto tempo durou esse processo? “Ah, alguns dias.”

5
No fim dos anos 1970 e início dos anos 1980, Clint começou a 
acumular rendas impressionantes, que são apenas um balanço 
rudimentar das suas conquistas: us$ 1,8 bilhões de bilheteria 
nos Estados Unidos, us$ 2,3 bilhões no mundo, e ainda mais 
meio bilhão em vendas de vídeos. Esses valores não contabi-
lizam os lucros com filmes feitos fora da Warner Bros., nem com 
os direitos relacionados ou com as recentes rendas de Grand 
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Torino e Invictus (2009), o último sendo provavelmente em 
termos de gastos e renda sua produção mais lucrativa. 

Não que tenhamos alguma vez discutido algo tão vulgar 
como dinheiro. Uma vez, mais de uma década atrás, ele admitiu 
que provavelmente já obtivera o suficiente para se retirar, apesar 
de que se afastar não era naquela época, nem agora, uma ativi-
dade prioritária na sua agenda. Na realidade, ele já expressou 
grande surpresa no porquê “Billy Wilder e Frank Capra e outros 
grandes diretores terem desistido nos anos 1960.” Claro, ele 
diz, eles fizeram “alguns filmes ruins” no fim de suas carreiras, 
“mas, você sabe, eles também tiveram alguns ruins ao longo do 
caminho quando ainda estavam no auge. Mas você continua em 
frente—como John Huston, fazendo bons filmes até o fim, mesmo 
numa cadeira de rodas e usando uma máscara de oxigênio”.

Não que alguém espere ver Clint—que talvez seja o homem 
mais em forma da sua idade no planeta—nessa condição. Em 
parte porque ele não é um escritor-diretor. Escrever, espe-
cialmente ao envelhecer, é de certa forma a parte mais difícil 
de se fazer em um filme, por ser uma ferramenta emocional 
e não física. E mais importante de tudo, ele mantém sua vida 
profissional radicalmente focada, o que permite com que ele 
mantenha sua concentração no passo a passo do processo de 
um filme, que se você não se permitir distrações egoístas—como 
fechar acordos, promoção de status, e ter fome de publicidade-
—é, e deve ser, um processo relativamente direto. Este é o 
segredo dos seus cronogramas sem atraso e abaixo do orça-
mento. E, claro, é o motivo pelo qual ele foi capaz de fazer 
tantos filmes em comparação com seus colegas. 

Isso também tira a pressão de filmes individuais. Se você faz 
um único filme a cada três anos, ele rapidamente cai na categoria 
“muito aguardado”, aumentando as expectativas do estúdio, 
da crítica e do público a um nível muitas vezes impossível de 
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satisfazer. Se você faz um ou mais por ano, você pode se dar 
ao luxo de dizer: “Tudo bem, esse não saiu assim tão bem. Sem 
problema. Mas o que você acha deste novo?”

Uma vez ele desafiou Joe Hyams, o astuto e letrado vice-
-presidente da Warner Bros., que durante duas décadas genial-
mente planejou as relações públicas de Clint, a listar dez filmes 
de Clark Gable, tarefa que ele, naturalmente, não conseguiu 
cumprir. O ponto de Clint era demonstrar que, na era clássica do 
cinema, a ideia era se manter como uma presença inescapável 
para o público, o que exigia uma certa fecundidade por parte da 
estrela. Ele acredita que eles eram capazes de tolerar com mais 
paciência momentos de “não estarem tão maravilhosos” do que 
momentos de ausência perante o olhar do público. 

Então, nos anos 1970 e início dos anos 1980, ele se manteve 
ocupado. E como já deixei implícito—com exceção de Alcatraz—
Fuga impossível—sempre gostei mais dos seus filmes pequenos 
e despretensiosos—como o do orangotango, Bronco Billy e A 
última canção; pois pareciam refletir o Clint que conheci através 
dos anos mais do que suas aventuras musculosas. Então, em 
1984, veio Um agente na corda bamba (Tightrope), ponto em que, 
como Hyams me disse certa vez, “meu trabalho ficou muito mais 
fácil.” Clint interpretou um detetive de Nova Orleans chamado 
Wes Block, que perseguia um assassino sexualmente pervertido-
—e descobria que, de forma bem mais branda, também possuía 
alguns dos gostos ultrajantes do criminoso. Isso é explicável—
Wes suportou um divórcio amargo, tinha a custodia dos filhos 
(um deles interpretado pela filha de Clint, Alison) e estava 
cheio de raiva contida em relação às mulheres. Esse problema se 
resolve de forma razoavelmente simples quando ele conhece a 
simpática assistente social (Geneviere Bujold). Mas, pelo menos, 
alguns críticos perceberam que, mesmo dentro das fronteiras dos 
filmes de gênero, Clint estava fazendo um personagem curioso. 
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Geralmente, nos filmes, o grande erro de um policial 
tortuoso (e eventualmente selvagem) é parecido com o de Harry 
Callahan: propenso a utilizar ‘força excessiva” em suas inves-
tigações para não algemar uma prostituta à cama. Clint inter-
preta Wes como um homem de considerável doçura quando a 
escuridão não se abate sobre ele; entendemos sua aberração 
como sendo temporária. Mas, ainda assim—quando foi que uma 
estrela chegou a tocar nesse tipo de escuridão? “Foi divertido de 
interpretar”, Clint diz de forma moderada, notando que naquela 
época Dirty Harry já era um pouco chato de fazer. Hyams, no 
entanto, era mais entusiasmado. Ele mostrou uma propaganda 
no The New York Review of Books [revista quinzenal de Nova 
York com artigos sobre literatura e cultura] citando extensiva-
mente as excelentes críticas sobre o filme. 

 Nos oito anos subsequentes, até Os imperdoáveis, a fron-
teira entre o trabalho de gênero de Clint e seus filmes mais 
abertamente ambiciosos ficou menos definida. Em O cavaleiro 
solitário, por exemplo, ele era um pistoleiro cavalgando em 
direção ao socorro de famílias assediadas numa comunidade 
mineira. Mas ele também era, como somos levados a acreditar, 
um fantasma, embora um com gosto para uísque e mulheres 
solitárias, e com a aparência de um pregador itinerante, algo que 
não chamaríamos de um ultraentusiasmado tema gospel. Em O 
destemido senhor da guerra (Heartbreak Ridge, 1986), ele é um 
instrutor de recrutas da Marinha, jorrando obscenidades hilárias 
nas suas tropas, no entanto igualmente hilário como o marido 
confuso que tenta reconquistar sua ex-mulher (Marsha Mason). 
Com esse objetivo ele revira revistas femininas que exaltam as 
virtudes do novo e sensível homem. “Alimentamos mutuamente 
um ao outro?” ele indaga a Mason. “Caramba”, ela responde 
perfeitamente, “pensei que estávamos casados.”
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6
Estes filmes—junto com Bird e Coração de caçador—marcam o 
início dos questionamentos, mais ou menos conscientes, sobre a 
premissa comum da masculinidade americana. 

Tema que martelou em sua cabeça por muito tempo. 
Quando era um jovem ator, participava de um programa de 
talentos na Universal, interpretando pequenos papéis e estu-
dando atuação. O estúdio não estava procurando por atores, 
mas sim por estrelas em potencial. Com esse intuito, ele era 
constantemente aconselhado a atuar com coragem [em inglês 
a expressão utilizada era “ballsy”]. Expressão que até então 
Clint alegava nunca ter escutado, nem mesmo durante os seus 
anos no serviço militar. “Entre na lanchonete do estúdio como 
se fosse o dono”, as pessoas diziam, e ele pensava, “mas não sou 
o dono”. Ou então diziam, “Entre e coloque o lugar abaixo”, e 
ele pensava que não era exatamente isso que o roteiro pedia. 
“Sempre achei que não era necessário tomar uma pílula para 
a masculinidade”, ele diz e se recorda de quando conheceu 
o aposentado e invicto campeão dos pesos pesados, Rocky 
Marciano. “Ele não tentou quebrar a minha mão ou algo do tipo. 
Foi um aperto de mão gentil, quase feminino. Ele não tinha que 
me mostrar nada: ele sabia quem era.” 

Isto é fruto de como Clint foi criado. Seu pai era “uma 
pessoa muito gentil, sempre me ensinou a respeitar a minha mãe, 
a família significava muito para ele. Mas não era um frouxo. Era 
essecialmente o contrário. Cresci perto de homens como ele, que 
nunca tiveram dúvidas sobre si mesmos”. 

Seria isso um cqd [como queríamos demonstrar]? Penso 
que sim. Mas, talvez, com uma nota de rodapé. Existe algo de 
descomplicado na maneira como os Eastwood cuidavam uns 
dos outros. Durante seus anos errantes, passaram, pelo menos 
economicamente, por apertos. E Clint provavelmente sentia 
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essa insegurança. E é por isso, acredito eu, que os personagens 
de Clint quase sempre saíam em socorro de famílias empobre-
cidas mas sempre decentes, pessoas perplexas e prejudicadas 
pelo fracasso de seus sonhos. Acredito que seja por isso que seus 
modos sejam tão modestos. Enquanto conversamos, ele lança 
um olhar sóbrio sobre mim: “Não estamos atuando agora”, ele 
diz. “Estamos na vida normal. Então seja um homem comum.” 

Isso nos leva ao filme Bird e a atitude de Clint em relação a 
homens irregulares como Charlie Parker, que possui uma mistura 
ambígua de amor e impaciência. Ele certamente foi um herói para 
Clint durante sua adolescência embalada por jazz—sua família 
era musical, sua mãe foi sua primeira professora de piano—, um 
homem fazendo coisas incríveis com o seu saxofone alto, mas 
também autodestrutivo. Ele complementa: “Só fico indignado 
quando alguém destrói seu próprio talento”. Ele compara Charlie 
Parker a Art Tatum, que era quase 90% cego e superou sua defi-
ciência tornando-se “esse fabuloso gênio do piano”. Bird não 
oferece explicação alguma sobre o “crime” de Parker. Apenas 
aceita tristemente. Se existe qualquer tipo de alegria neste filme 
obscuro, ela deriva da forma como o mundo de Parker é retra-
tado. “Eles tocavam para si mesmos. Se você quisesse escutar, 
tudo bem, mas se não quisesse, tudo bem também. Não era um 
negócio de show bizz como a música pop é hoje em dia, com 
muitas luzes, figurinos e muitas coisas que são importantes para o 
show além da música. Eles só ficavam em pé e se apresentavam.” 
E esta é, não resisto em comparar, a mesma atitude que vemos 
nos sets de Eastwood—bem-humorados, abertos, mas sempre 
calmamente se movimentando. (Clint nem sequer diz “ação” no 
início de uma tomada ou “corta” ao fim; é mais no estilo “quando 
estiverem prontos” no início, “okay” no fim.)

Bird foi recebido de forma respeitosa e, como Clint havia 
prevenido o estúdio, não rendeu uma grande bilheteria. O 
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mesmo aconteceu com Coração de caçador. Muitos reclamaram 
da tentativa de Clint de imitar o sotaque de John Huston, que 
foi na realidade bem honesto, mas um tanto desconcertante para 
os seus fãs, que assistiam ao personagem “John Wilson” distrai-
damente tentar dirigir o filme The African Queen, enquanto 
sua mente estava focada em matar elefantes. Isto é, em grande 
parte, uma ficção criada por Peter Viertel, o amigo de Huston 
que trabalhou no roteiro e escreveu um romance sobre essa 
experiência. Mas o que realmente perturbou as pessoas foi ver 
Clint interpretando um personagem contrário ao seu tipo, como 
o elegante Huston focado em sua arma, nas mulheres e em 
bons jantares; e, é claro, dedicado a matar um dos animais mais 
nobres do planeta. 

Como Wilson admite, é mais do que um crime, é um 
pecado—e é o pecado em grande escala que interessa a Wilson. 
Ele tem a possibilidade de atirar—mas erra, causando a morte 
do seu guia nativo. Ao final, ele é visto afundado em sua 
cadeira de diretor, rodando a primeira cena de seu filme. Foi a 
simples covardia que o levou a ruína? Ou a incapacidade, no 
fim, de reconhecer o seu pecado? O filme não revela. E Clint 
tampouco conta. Ele apenas faz uma breve observação de que 
nunca atirou em nada com vida e não entende o impulso que 
leva alguém a fazer isso. “Apenas sinto que eles também estão 
vivos aqui, então por que atirar em algo que não precisamos 
para sobreviver?” (Clint é um conservador fiscal e propenso a 
queixas contra governos invasivos, mas em relação às questões 
sociais, do armamento ao direito ao aborto, ele é liberal—ou 
talvez eu deva dizer, um libertário não invasivo. Ele também 
tolera meu fumo exagerado e uma ou duas vezes já o convenci a 
tomar um Martini.)
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7
Esses filmes fizeram parte de um leve declínio na carreira de 
Clint quando ele se aproximava e entrava nos seus 60 anos 
(não discutiremos aqui Cadillac cor de rosa / Pink Cadillac, de 
Buddy Van Horn, 1989, Rookie—Um profissional do perigo / The 
Rookie, 1990, ou o último Dirty Harry da sequência, Dirty Harry 
na lista negra / The Dead Pool, de Buddy Van Horn, 1988). Ele 
coloca a culpa disso, em parte, na falta de roteiros bons e abertos 
ao mercado, e uma vez perguntei a ele se ficou preocupado com 
a sua carreira nesta época. “Não”, foi a resposta. “Acredito que 
sempre haja alguém disposto a investir em você caso você seja 
uma pessoa razoavelmente bem estabelecida. Veja Brando em 
seus últimos anos.”

Mas ele sabia que tinha uma carta na manga. Ou como uma 
vez ele mesmo disse, “Um lindo relógio de ouro no bolso. Que 
às vezes tiro para vê-lo e lustrá-lo um pouco”. Estamos falando, 
naturalmente, de Os imperdoáveis. Hoje em dia, a história já 
é bem conhecida: de como o roteiro, na época à disposição de 
Francis Coppola, havia sido entregue a Clint como uma amostra 
do trabalho de David Webb People, e como Clint o adquiriu 
depois que o tempo de Coppola expirou, e como ele então 
decidiu sentar em cima do roteiro durante anos, porque, como 
ele mesmo disse, precisava estar um pouco mais velho para 
fazer o papel de William Munny, o herói atormentado; e talvez 
também, acredito eu, porque poderia lhe servir como garantia 
contra adversidades. Algumas pessoas mais próximas sabiam 
que ele possuía esse roteiro e ocasionalmente se perguntavam 
impacientemente quando Clint ia se dedicar a ele. O momento 
chegou em 1991—mas não sem um pequeno contratempo. 

Clint pensou que talvez algumas revisões no texto seriam 
pertinentes, e People disse “tudo bem”. “Ele só estava ansioso 
para vê-lo feito por estar a tanto tempo engavetado. Então, 
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comecei a escrever e escrever, mexendo, mudando coisas. E de 
repente percebi que estava estragando tudo. Então telefonei 
para ele e disse, ‘Esqueça o que eu disse. Vou simplesmente 
filmar do jeito que era. Estou matando o texto com melhorias’.” 
Foi o primeiro roteiro de um filme de Eastwood que li antes 
de ser realizado e me lembro de dizer-lhe: “Bom, se você não o 
estragar, será sua obra-prima.”

Nessa época eu estava morando em Los Angeles, Clint 
havia feito a narração de um documentário meu, e acabamos 
nos encontrando com mais frequência. Indiquei a Joe Hyams 
que eu gostaria de fazer um filme sobre a nova produção de 
Clint—coisa que ele nunca havia apoiado antes. Mas no início 
daquele ano minha mulher faleceu subitamente e, embora Clint 
e eu nunca tenhamos falado sobre isso, sempre acreditei que 
ele aprovou essa ideia porque achou que eu precisava de uma 
mudança, uma distração da minha dor. Sempre fui silencio-
samente grato por esse gesto, e trabalhar no interior do oeste 
canadense acabou sendo uma ótima experiência de recuperação 
para mim; e meu pequeno filme acabou se saindo bem. Assim 
como, é claro, Os imperdoáveis. 

Ninguém esperava. Clint interpretou de forma comedida, e 
escalou atores conhecidos—Gene Hackman, Morgan Freeman, 
Richard Harris—para coestrelar com ele, fato que não era de 
seu costume. Mas me recordo que no pré-lançamento do filme 
o Los Angeles Times brevemente se referiu ao filme como um 
western rotineiro e caracterizou Clint como a “estrela deca-
dente” da Warner. Ahn ahn—os tais espertinhos da imprensa 
autoritariamente espalhando informações falsas.

Não há necessidade de reprisar aqui o incrível sucesso de 
crítica e público de Os imperdoáveis, embora acredite que até 
Clint tenha se surpreendido com o alvoroço do Oscar. Uma vez 
ele havia dito a Hyams que acreditava que nunca iria se sair 
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muito bem com a Academia. Ele era, como acreditava, populista 
demais para o gosto burguês da instituição. O que comprova 
apenas que, considerando que este filme afinal ganhou os 
Oscars de melhor filme e melhor diretor, e quantas vezes depois 
seus filmes estiveram na mira da Academia, Clint não é um 
profeta infalível. 

Os imperdoáveis é certamente um estudo sobre duas defi-
nições da masculinidade. O Xerife Daggett de Gene Hackman 
é um duro homem da lei que controla uma cidade com rédeas 
curtas—com controle total de armamento e sadismo descontro-
lado. Tenho um ou dois amigos de direita que acreditam que este 
personagem é o herói do filme. O William Munny de Clint é por 
vezes um pistoleiro (“Já matei tudo que anda ou rasteja…”), um 
viúvo que acredita que sua falecida mulher o endireitou (“Não 
sou mais daquele jeito”), mas que está desesperado para receber 
a recompensa oferecida pela morte de dois caubóis que reta-
lham uma prostitua em meio a uma balbúrdia em um bordel. Ele 
precisa do dinheiro para salvar seus filhos da pobreza. Por conta 
do seu passado, e possivelmente de sua vida atual, na sua alma 
culpada ele não se sente muito melhor do que Daggett. 

Mas se Os imperdoáveis fosse apenas isso, não seria nada 
além de um western acima da média. O que o distingue é a forma 
inexplicável como o destino move seus personagens. Os caubóis 
canalhas afinal não são o mal encarnado; são apenas uma dupla 
de garotos estúpidos e embriagados. O melhor amigo de Munny, 
Ned (Morgan Freeman), é incapaz de matar um deles quando é 
chegado o momento. O autodenominado Schofield Kid, esquen-
tado e fanfarrão, que sempre os acompanha, é na realidade 
míope e inútil em tiroteios. Se Daggett não tivesse chicoteado 
Ned até a morte ao capturá-lo, talvez o confronto final e mortal 
entre Mannet e Daggett não tivesse acontecido. Mas esse fato 
oferece a Munny motivos letais—não se trata mais de uma 
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questão de dinheiro. E isso tudo sem mencionar as enriquece-
doras tramas e personagens secundários—o grandiloquente 
English Bob de Richard Harris, surrado até ficar inconsciente 
e expulso da cidade, e um romancista comum (Saul Rubinek), 
representando a crescente cultura da celebridade do fim do 
século xix, que escreve um livro (The Duke of Death) sobre as 
explorações fraudulentas de Bob. Existe todo um mundo fron-
teiriço—que é mais ricamente detalhado em Big Whiskey, a 
cidade de fronteiras brutas localizada numa encosta, do que em 
qualquer outro western que conheço. E é o destino que move 
William Munny cegamente através dela. “É disso que gosto em 
histórias, filmes e peças, quando o destino te domina de uma 
maneira que você está totalmente despreparado. Este é sempre 
o elemento dramático mais intrigante.”

Os imperdoáveis foi um momento de virada para Clint, 
embora eu nunca tenha ouvido ele falar desta maneira. Isso lhe 
deu o direito de se levar a sério, de ser abertamente ambicioso 
em sua escolha de material. Não que nos anos seguintes ele 
tenha ignorado totalmente filmes diretamente de gênero (Poder 
absoluto / Absolute Power, 1997, Dívida de sangue / Blood Work, 
2002). Nem que todos os seus filmes mais ambiciosos (Meia-
-noite no jardim do bem e do mal / Midnight in the Garden of 
Good and Evil, 1997) tenham sido sempre bem-sucedidos. Mas 
durante os últimos 17 anos ele se envolveu com materiais que, 
apesar de ainda tratarem de suas questões mais centrais, foram 
trabalhados de forma mais obscura e séria. 

Na linha de fogo, que sucedeu imediatamente Os imper-
doáveis, é um filme repleto de suspense, mas prazeroso e linda-
mente popular. O agente do serviço secreto interpretado por 
Clint estava começando a bufar enquanto trotava acompa-
nhando a limusine presidencial. E atormentado pelo fato de que 
poderia ter levado a bala, que atingiu jfk em Dallas, no lugar 
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dele, mas não o fez. Uma das coisas mais notáveis sobre a atual 
carreira de Clint é que ele sempre interpretou papéis da sua 
própria idade e sempre deixa transparecer que possivelmente 
seus joelhos doem um pouco quando se levanta de manhã—
assim como o de qualquer um. 

Ele fez uma dúzia de filmes desde então, dos quais pelo 
menos sete são “grandes filmes”. Neste período, ele também 
resiste a uma separação muito pública do seu longo relaciona-
mento com Sondra Locke—durante a qual ele apareceu (uma 
única vez) taciturno e raivoso, o que causou um breve desenten-
dimento com a geralmente amorosa imprensa. Mas, logo após, 
casou com a bela e animada Dina Ruiz, encontrando, ao que 
parece, uma felicidade descomplicada que nunca havia encon-
trado por completo no passado. 

Em meados dos anos 1990, iniciei, com sua bênção, uma 
biografia sobre ele. Foi para mim, uma experiência muito agra-
dável—sentados, enquanto a noite caía à nossa volta, o gravador 
ligado, enquanto Clint procurava sinceramente se recordar de 
sua vida. Em geral mantínhamos apenas uma ou duas lâmpadas 
acessas a meia-luz. Seus filmes são quase sempre um pouco 
escuros—os olhos de Clint não aceitam bem luzes muito fortes-
—e, com exceção dos campos de golfe, ele prefere que sua vida 
tenha também esse tipo de iluminação. Mas a palavra de ordem 
para descrever essas entrevistas é “sinceridade”. 

 Se me pedissem para descrever Clint em uma palavra, 
a minha escolha seria “diligente”. Se ele se compromete com 
algo—seja um filme, uma apresentação pública, um jantar –, ele 
cumpre esse compromisso, sejam quais forem as distrações e 
inconveniências que possam surgir. Ele não é, como já devem ter 
percebido, um homem dado a inventar desculpas. 

Um bom exemplo é provavelmente Um mundo perfeito 
(A Perfect World, 1993), o filme que sucedeu Na linha de fogo. 
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Que acabou tendo resultados de crítica e comerciais um pouco 
frustrantes nos eua, no entanto, Clint se prende à crença de 
que este é um filme muito bom. Robert “Butch” Haynes, um 
fugitivo da prisão, muito bem interpretado por Kevin Costner, 
pega um pequeno menino chamado Phillip “Buz” Perry (T. J. 
Lowther) como refém e, escapando de uma perseguição policial 
(liderada por Clint no papel de um policial montado do Texas 
chamado Red Garnett), criam um vínculo. Haynes é um homem 
bem-humorado, com um lado sombrio e violento, o menino foi 
abandonado pelo pai e teve negados quase todos os prazeres 
normais de uma criança (incluindo o Natal) pela própria mãe, 
que, embora amorosa, era cristã fundamentalista. Butch descon-
trai o menino, e o menino, com sua doçura e inocência, faz de 
Butch um ser humano mais responsável—mesmo que ele não 
possa escapar de um trágico destino.

Não que Robert Kincaid possa evitar um arrependimento 
romântico em As pontes de Madison (The Bridges of Madison 
County, 1995). As pessoas se perguntam por que Clint se deu 
ao trabalho de filmar a adaptação do romance de Robert James 
Waller, um romance criticamente desprezado e insanamente 
popular. Mas Clint viu algo de muito interessante no breve 
encontro entre o seu fotógrafo divagante e a mulher modera-
damente e ainda assim comicamente inquieta de Meryl Streep. 
“Não acho que ele estivesse atrás de donas de casa no centro 
da América”, ele diz a respeito de Kincaid. “O destino é que de 
certa forma o leva neste caminho.” Suponhamos que Kincaid 
tivesse virado para a esquerda em vez de à direita na sua busca 
pelas pontes cobertas de epônimos e acabasse em outra fazenda. 
Suponhamos que o marido e os filhos estivessem em casa 
quando ele se aproximou da entrada. Suponhamos, em parti-
cular, que Clint e Steven Spielberg, que era o produtor execu-
tivo, tivessem pedido uma pequena mudança no roteiro para 
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que Francesca fosse um pouco mais ativa, mais cúmplice em suas 
próprias seduções, do que no livro. 

Visitei a locação de As pontes em Winterset, Iowa, e dos 
vários sets de Eastwood que já observei esse era um dos mais 
alegres. Streep e ele estavam curtindo uma relação muito 
amigável e de respeito mútuo. O filme não era tecnicamente 
difícil e ela gostava do ritmo rápido de Clint—“Quase sempre 
prefiro a primeira leitura a qualquer coisa que façamos depois”—
então isso era o “paraíso” para ela. Ela já havia trabalhado com 
outros atores-diretores, e Clint depois se lembraria dela dizendo 
que “eles nunca paravam de dirigir, nem mesmo quando estavam 
em cena—era um pequeno cintilar no olho quando olhavam para 
ela de forma diferente da que o personagem faria. Ela achou que 
eu consegui fazer essa alternância bastante bem.”

A imprensa não viu nada disso. Focaram no cara durão que 
estava interpretando seu primeiro papel abertamente romântico. 
E no fato de que ele chegou a derramar algumas lágrimas na 
tela. Tudo muito não Clint.

8
Clint parecia estar brevemente, pelo menos, um pouco menos 
ambicioso na sua escolha por materiais na virada do século, se 
contentando com filmes de gênero (Poder absoluto, Cowboys 
do espaço / Space Cowboys, 2000, Dívida de sangue). Existe, no 
entanto, uma exceção, Crime verdadeiro (True Crime, 1999). É 
um filme de gênero, uma história de jornal, com Clint apare-
cendo como um repórter tipicamente displicente do Oakland 
Tribune. Você conhece o tipo—um bêbado, mulherengo (entre 
suas conquistas está a mulher do seu editor chefe), um homem 
no meio de uma separação complicada. Um dia ele é desig-
nado para fazer uma matéria sobre um homem que está para 
ser executado naquela mesma noite por assassinato na cidade 
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de San Quentin. Algo sobre a situação não cheira bem. Frank 
Beechum (Isaiah Washington) é obviamente um homem 
decente, e sua mulher (Lisa Gay Hamilton) e a filha Gail (Penny 
Bae Bridges) estão em estado comovente de profunda angústia 
ao fazerem a última visita no corredor da morte. Você poderia 
argumentar que o enredo, que envolve uma corrida maluca por 
novas evidências enquanto o prisioneiro se aproxima dos seus 
últimos momentos, é antiquado (lembra, mais do que qual-
quer coisa, uma versão “moderna” da história de D. W. Griffith 
de 1916, Intolerância / Intolerance). Mas os Beechum são uma 
família passando por apertos, no melhor estilo Eastwood, preci-
sando de salvamento, tentando manter um ar de normalidade 
em meio a circunstâncias completamente anormais. A pequena 
menina perde seu giz de cera verde, que usava para terminar 
um desenho para o seu pai, e toda a equipe da prisão, retratada 
com muita humanidade, sai à sua procura. Quando, por fim, ela 
é levada para fora da prisão, o seu desespero e desamparo são 
muito comoventes (a atriz mirim havia batido com o queixo 
na hora do almoço, e Clint, vendo que ela estava chateada mas 
não exatamente com dor, se aproveitou da sua condição para 
capturar um momento de surpreendente intensidade).

Não quero dar muita importância ao que permanece essen-
cialmente um filme de gênero. Por outro lado, é como muitos 
outros filmes de Eastwood na forma como combina o humor 
do cotidiano com um intenso suspense. E, mais importante, na 
força de suas sequências na prisão ele transcende as normas 
de atuação de um filme de gênero. Talvez fosse um presságio 
dos grandes filmes que o preocupariam na primeira década do 
século xxi. Defensavelmente, é a maior série de grandes sucessos 
da história do cinema e ainda mais impressionante—para os 
outros, não para Clint—pelo fato do seu diretor ter completado 
70 anos nos anos 2000. 
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Sobre meninos e lobos (Mystic River, 2003), Menina de 
ouro, Cartas de Iwo Jima (Letters from Iwo Jima, 2006), Gran 
Torino—são todos muito bons, possivelmente grandes filmes (o 
tempo será, como sempre, o julgador disso); com A conquista da 
honra (Flags of Our Fathers, 2006) e A troca (Changeling, 2008) 
sendo muito impressionantes também. Quase todos tiveram 
sucesso financeiro e de crítica, vários tiveram boa repercussão 
no período das premiações (com Menina de ouro ganhando o 
Oscar de melhor filme e melhor diretor, assim como o Oscar de 
melhor atriz para Hilary Swank e de melhor ator coadjuvante 
para Morgan Freeman). 

Podemos arriscar algumas generalizações. Deixando os 
filmes sobre a Segunda Guerra Mundial de lado, o restante dos 
filmes, de uma maneira ou outra, tratam de questões familiares. 
Sobre meninos e lobos é o mais complexo de todos—talvez 
o filme mais psicologicamente complexo de Clint. Ele inicia 
com três meninos brincando na rua. Um deles é sequestrado 
e abusado sexualmente, sua vida é arruinada mesmo antes de 
começar (ele é interpretado quando adulto por Tim Robbins, 
que ganhou o Oscar de melhor ator coadjuvante pela eloquên- 
cia inarticulada do seu trabalho). Os outros dois rapazes 
revelaram-se, o primeiro, um pequeno trapaceiro (Sean Penn, 
também um rico merecedor do Oscar) tentando se endireitar, 
e o outro, um atormentado detetive policial aparentemente 
tranquilo (Kevin Bacon), que assume o caso quando a filha do 
último é assassinada. A atuação raivosa de Penn, duplamente 
altiva e sutil, é maravilhosa, justamente louvada e reveren-
ciada na época. Se Clint é, como observamos, obcecado pelos 
caminhos do destino, então este é o mais detalhado traçado 
dos seus efeitos misteriosos—refletido em mais pessoas do 
que nos três protagonistas de Sobre meninos e lobos, e durante 
mais tempo do que o filme cobre. E o filme termina em um tom 
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nem tão triunfante. Termina, de fato, com uma morte errada 
e sem punição, com as vidas dos sobreviventes de certa forma 
seguindo seus caminhos desconhecidos. 

Mas vamos pausar por um momento para notar que com 
uma exceção—A conquista da honra (que possui um subtexto de 
outro tipo) –, todos esses últimos filmes terminam com um tom 
trágico—por vezes ressonantes. Menina de ouro (mal compre-
endido como um “filme de boxe” pela Warner Bros., que se 
recusou, assim como com Sobre meninos e lobos, a apoiar total-
mente aquilo que Clint via como uma “história de amor de pai 
e filha”) termina com a boxeadora de Hilary Swank em estado 
vegetativo e seu sofrido pai substituto fazendo a eutanásia nela. 
Cartas de Iwo Jima termina com praticamente um exército 
destruído. A troca termina com a inconsolável mãe interpretada 
por Angelina Jolie incapaz de encontrar o seu filho sequestrado. 
Gran Torino termina com o Walt Kowalski interpretado por 
Clint se sacrificando pelos vizinhos imigrantes, que relutante-
mente acaba amando. Não acho que precisemos acrescentar que 
quase todos estes filmes também lidam com famílias, ou seus 
simulacros, sob pressões devastadoras de um tipo ou de outro.

Mas penso, sim, que devemos somar alguns brilhos aos 
precedentes:

sobre gênero: Esses filmes podem ser compreendidos (ou 
mal compreendidos) como exercícios de gênero. Em certo 
nível, Sobre meninos e lobos é—seguramente—um “filme de 
assassinato”. Podemos talvez reconhecer que, de sua maneira, 
Menina de ouro é, ok, um “filme de boxe”, especialmente na 
sua representação da dilapidada academia de Frankie Dunn, 
com seus frequentadores não muito promissores e o jeito durão 
de Frankie. Cartas de Iwo Jima é, com certeza, um “filme de 
guerra”, enquanto A troca encontra-se na não desconhecida 
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veia dos “filmes de crianças desaparecidas”. Walt Kowalski de 
Gran Torino é um tipo reconhecível—o velho impróprio, que 
de forma irritada observa o mundo passar à frente do seu olhar 
reprovador. Mas isso não diz muito. Como observamos, quase 
todos os filmes de Clint têm traços de gêneros, independente-
mente dos temas que possam ter. A diferença agora é que eles 
também carregam o peso da idade de Clint, da sua autoridade 
duramente conquistada. Quem hoje em dia duvidaria da sua 
seriedade? Ou deixaria de reconhecer seu direito de comentar 
sobre grandes assuntos? Quem hoje em dia poderia nomear 
outro diretor americano com recorde semelhante e indiscutível 
em tratar de assuntos sóbrios de formas tão altamente palatáveis 
à maior parte do público?

sobre ideias: Vamos tratar do assunto da eutanásia em Menina 
de ouro. Clint é um adepto do secularismo, e foi, acredito eu, 
durante toda a sua vida; e seus filmes por vezes retrataram 
clérigos de maneira pouco heroica. Mas, como ele me disse uma 
vez, não possuía nenhum desejo de se converter em público 
pelo direito de morrer de maneira desesperançada. Mas, hones-
tamente, como muitas pessoas, não senti nada disso no filme, 
tamanha a lógica e firmeza da forma como a morte por miseri-
córdia foi costurada na narrativa, que tratava inicialmente de um 
homem separado de sua filha, e de uma mulher separada de sua 
família, que encontram alguns meses de alegria em um mundo 
marginalizado. Esse foi um caso de uma inevitabilidade trágica 
superando a ideologia.

sobre o persistente sonho de dirty harry: Entre os fãs mais 
hardcore de Clint existe um quase cômico desejo por um último 
filme de Dirty Harry. Fãs dizem isso a ele. Eles até disseram 
isso para mim. Clint e eu rimos algumas vezes sobre esse desejo 
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curioso. Imaginamos Harry ganhando a vida com dificuldade 
como segurança em meio expediente. Uma noite uns marginais 
invadem o armazém. Harry pega sua arma e sai em perseguição. 
Ao que, como Clint mesmo disse, “Splat—lá vai Dirty Harry”. 
Mas existia, mesmo entre os críticos, um desejo de ver Walt 
Kowalski em Gran Torino como um clone de Dirty Harry. Clint 
meramente sorri diante dessa ideia: “Dirty Harry provavel-
mente teria resolvido a situação bem mais cedo. E—bom—teria 
lidado com a situação de forma um pouco diferente”. Além 
disso, Clint está cada vez mais determinado em duas questões. 
Uma é o seu desejo de não mais atuar em filmes que dirige—é 
um trabalho exaustivo e ele saiu da filmagem de Gran Torino 
mais cansado do que previu (em grande parte, suponho, porque 
seu elenco era quase que exclusivamente de atores amadores, 
o que exigiu mais atenção na direção do que ele antecipara). E 
depois existe o seu desejo resoluto de sempre interpretar papéis 
da sua própria idade. Como ele mesmo diz, não existem muitos 
papéis para homens da sua idade, não importa o quanto esteja 
bem para a idade. Posso imaginá-lo fazendo pequenas partici-
pações em suas próprias produções ou, talvez, em outras. Mas 
suspeito que Walt tenha sido o seu último papel. Lembrem-se, 
esse é o homem que nunca fez outro western desde Os imperdo-
áveis, porque, como ele mesmo colocou, não tinha mais nada a 
dizer nesse formato.

sobre o senso de dever: O filme mais singular da última década 
da produção de Clint é, em minha opinião, Cartas de Iwo Jima, 
porque possui, de forma disfarçada, a qualidade mais central da 
sua natureza—seu senso de dever. O interesse do público e da 
imprensa era direcionado ao fato dele ter feito o filme pratica-
mente simultâneo a A conquista da honra, pegando até mesmo 
algumas tomadas de Cartas para utilizar em A conquista, fato 
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que passou quase despercebido. Não é sem precedente que um 
diretor faça dois filmes desta maneira, mas é bastante raro. É 
sem precedente para um diretor americano fazer um filme de 
guerra que retrate um antigo inimigo de forma solidária. Ele 
se sentiu atraído pelo assunto por curiosidade e porque um 
pequeno volume de cartas enviadas para casa pelos soldados 
japoneses que lutaram em Iwo Jima chamou sua atenção. 
Além disso, também, o roteiro um tanto especulativo de Iris 
Yamashita, que estava fazendo a pesquisa para o roteiro de Paul 
Haggis de A conquista, superou as expectativas de Clint. Mas 
penso que o que mais interessou Clint foi o personagem prin-
cipal, o general japonês em comando, Tadamichi Kuribayashi 
(Ken Watanabe). Colocando de forma simplificada, ele era um 
homem no estilo de Clint. Com motivos para acreditar que foi 
designado para a tarefa sem esperança de defender Iwo Jima 
como um tipo de punição pela sua emancipação do Exército 
Imperial Japonês. Ele foi também um homem que passou algum 
tempo na América antes da guerra, admirava o espírito de lá, 
e pensava que entrar em guerra contra os Estados Unidos era 
uma péssima ideia. No filme ele está o tempo todo armado com 
um revolver Colt 45 com um cabo de pérola, dado a ele por 
oficiais americanos.

Mas o ponto principal sobre Kuribayashi é que ele sabe que 
sua causa não tem esperança; ele acredita que vai morrer em Iwo 
Jima. Mas irá morrer tentando, montando uma defesa imagi-
nária contra a oposição de muitos de seus oficiais. Ele também 
morrerá como um tipo de humanitário. Em seu grande livro, 
The Rape of Nanking, Iris Chang argumenta que as enormes 
crueldades que o exército japonês infligiu em seus inimigos e sua 
população civil foi o resultado direto das crueldades praticadas 
neles pelos seus próprios oficiais. Kuribayashi não aceita nada 
disso. Talvez ele seja o personagem com o destino mais trágico 
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da filmografia de Clint, que, como podemos ver, focou durante 
os últimos anos quase que exclusivamente em figuras como ele. 
Fazendo o filme, Clint (incitado por Watanabe) revisou leve-
mente o roteiro; ele providenciou que o suicídio do general, 
após a perda da batalha, não acontecesse com o ritual da espada. 
Em vez disso—e aqui existe uma amarga, mas não enfatizada, 
ironia—ele usa o seu revólver americano para se matar. 

9
É possível que Clint acredite que o senso de dever leve inevita-
velmente a um desespero obscuro? Acredito que não. Sua própria 
vida contradiz essa noção. Mas uma vez estávamos falando sobre 
seus primeiros e frustrantes anos como ator, quando ele era 
apenas “um menino magrinho de Oakland usando botas corre-
tivas”, e me fez pensar sobre a distância quase infinita que ele 
percorreu. Seria fácil para ele culpar seus fracassos iniciais na 
típica cegueira hollywoodiana, na tendência de se acreditar em 
qualquer que seja a sabedoria, até que—Splat!

Mas ainda assim, tenho que admitir que Clint é das antigas. 
Ele começou a atuar em filmes em 1955, ainda sem atrair muita 
atenção, e embora o seu papel em Couro Cru, em 217 episó-
dios entre 1958 e 1965, lhe tenha trazido alguma segurança, 
era apenas um programa agradável e não imperdível. De fato, 
a presença afável de Clint se tornou a principal atração do 
programa—sobretudo para jovens mulheres, público que em 
geral não era muito ligado em westerns na tv. Mesmo assim, era 
difícil imaginar William Munny ou Wes Block ou Frankie Dunn 
no futuro desse jovem. E os filmes de Sergio Leone? Sim, eles 
implicavam uma presença mais obscura e poderosa. Mas ainda 
assim, westerns italianos eram para aqueles levemente desgas-
tados ou para os não tão promissores. Clint permanece como a 
única grande estrela que eles já produziram. 
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Então, sua carreira subsequente contou com grande deter-
minação—habilidosamente disfarçada pelo seu ritmo vagaroso, 
por sua aversão em se gabar e por sua recusa em profetizar 
grande sucesso para as suas produções por vir. Ele se mostra 
para mim como tendo se rendido ao poder inescrutável do 
destino—sim, do destino.

Minha biografia do Clint foi publicada em 1996, e ele aceitou 
fazer uma pequena publicidade comigo em Nova York. Nossa 
grande aparição foi patrocinada pela instituição cultural da Rua 
92, St. ymha, e aconteceu numa grande e lotada sinagoga no Upper 
West Side. Fizemos uma agradável sessão de perguntas e respostas 
com a estudiosa de cinema Jeanine Basinger, e depois fomos agen-
dados para uma noite de autógrafos. “Nada muito elaborado”, foi 
o que disse meu editor, “apenas um pequeno queijos e vinhos.” 

 Com certeza. Fomos escoltados por um jardim de infância 
localizado em um porão até chegar às mesas empilhadas de 
livros atrás de portas fechadas. Do outro lado ouvíamos o que 
seria o burburinho de uma amontoada multidão, desconforta-
velmente esperando nas escadas. Não havia qualquer segurança 
além dos dois assessores de imprensa. Quando as portas abriram 
fomos confrontados pela multidão, em um clima quase intimi-
dador. Muitos estavam lá para comprar livros autografados, mas 
alguns estavam armados com pôsteres e canetas especiais que 
fazem com que livros autografados pareçam mais autênticos 
quando vendidos na internet. Nem os queijos nem os vinhos 
estavam em evidência—apenas uma vaga hostilidade. Com 
esse nível de fanatismo, o qual nunca havia visto antes, raiva e 
adoração andam em muito equilíbrio. 

Demorou uma tensa hora para satisfazer os desejos de 
todos e, enquanto estávamos sendo acompanhados de volta pelo 
jardim de infância para ir embora, eu disse a Clint, “Uau, isso foi 
um pouco assustador”.
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“É”, ele disse. “Você percebeu aquele cara? Quando ele 
colocou a mão no bolso, eu não sabia exatamente o que ele ia 
sacar dali.” 

Mencionei que eu já havia estado em sua companhia 
algumas vezes quando foi confrontado por multidões, mas nunca 
havia visto o que havíamos acabado de encontrar. 

“É”, ele disse, enquanto caminhava. “Mas quando você se 
compromete, você se compromete com o percurso inteiro.” 

Seu tom não mudou. Mas senti que ele havia me concedido 
uma lição de vida. Uma que me guiou por um percurso mais 
longo do que ele, ou qualquer um, poderia ter antecipado—e que 
ainda não terminou. E saímos para um belo jantar.

Richard Schickel é documentarista, crítico 
e historiador de cinema. Escreveu 37 livros, 
foi ganhador do Guggenheim Fellowship e 
de inúmeros prêmios por sua contribuição a 
história do cinema. Crítico das revistas Life 
e Time durante 43 anos, agora contribui 
com críticas cinematográficas para a revista 
eletrônica Truthdig.
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TRAJETÓRIA DE CLINT EASTWOOD

“Interiormente, aproximo-me de cada  
novo personagem de uma maneira distinta. 
Isto também acontece com a série Dirty 
Harry. Enquanto preparava uma das 
sequências, me proibi de ver o primeiro 
novamente. Até mesmo Dirty Harry mudou 
em catorze anos. Mudou, assim como eu 
mudei. Não queria chegar ao ponto de 
imitar a mim mesmo.” Clint Eastwood
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A presençA de eAstwood
Um ator como Clint Eastwood constrói, pela força de sua 
presença em cena, uma imagem específica, ou, como muitos 
críticos já disseram, uma persona cinematográfica muito forte. 
Essa persona pode ser atenuada, reforçada e até mesmo comba-
tida, revelando uma outra, ou, se preferirem, uma variação. 
Com a percepção de que a persona comporta as mudanças 
trazidas pelo tempo e por toda a complexidade da natu-
reza humana, notamos que o homem durão e taciturno que 
Eastwood representou tantas vezes na tela pode se metamorfo-
sear num homem sensível e viajado, como o Robert Kincaid de 
As pontes de Madison (The Bridges of Madison County, 1995), 
que pode ter conhecido o mundo inteiro, mas se apaixona por 
uma simples imigrante italiana que vive com sua família ameri-
cana em Iowa. Pode também ser mulherengo como o Steve 
Everett de Crime verdadeiro (True Crime, 1999), personagem 
que não hesita em dormir com a mulher do chefe; violento 
como o Dirty Harry de cinco longas, entre 1971 e 1988; silen-
cioso como o cavaleiro misterioso de O estranho sem nome 
(High Plains Drifter, 1973); beberrão e irresponsável como 
o cantor fracassado de A última canção (Honkytonk Man, 
1982); ou mesmo um simplório vendedor de sapatos disfar-
çado de cowboy, como o personagem título de Bronco Billy 
(1980). Esse homem, contudo, será sempre Clint Eastwood, 
com a mesma maneira de franzir a testa, comprimir os olhos 
e cerrar os dentes quando está contrariado, e o mesmo olhar 
penetrante ou fulminante, seja qual for a construção de seu 
personagem. Da mesma forma, James Stewart em cena era 
sempre James Stewart (não por acaso, outro ator com olhar), 
e o mesmo podemos dizer de Jerry Lewis, Robert Mitchum, e 
até mesmo de Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger. São 
atores que imprimem um estilo, uma certa maneira de agir e 
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de se comportar, e dentre os quais Eastwood parece ser o que 
comporta o maior número de variações.

Tais variações foram mais ou menos pensadas durante 
diversos pontos de sua trajetória. Após os três filmes que fez sob 
a direção de Sergio Leone, com os quais ganhou a reputação 
de “homem sem nome”, Eastwood voltou aos eua disposto a 
superar sua ligação automática com o western spaghetti. Temia 
ficar marcado por um só tipo de personagem, e por isso optou 
por papéis diferentes: um músico em Os aventureiros do ouro 
(Paint Your Wagon, de Joshua Logan, 1969) e um soldado 
perdedor em Os guerreiros pilantras (Kelly’s Heroes, de Brian G. 
Hutton, 1970). Paralelamente, alimentou o tipo durão, desta vez 
à americana, acrescido também de um lado mais mulherengo, 
em filmes dirigidos por Don Siegel: um xerife do Oeste que vai 
para a cidade grande perseguir um criminoso em Meu nome é 
Coogan (Coogan’s Bluff, 1968); um mercenário que se envolve 
com os revolucionários juaristas no México em Os abutres têm 
fome (Two Mules for Sister Sara, 1970); um soldado sulista ferido 
e resgatado por alunas de um internato que acaba sendo vítima 
de sua própria capacidade de sedução em O estranho que nós 
amamos (The Beguiled, 1971); e o famoso detetive justiceiro em 
Perseguidor implacável (Dirty Harry, 1971).

Essa disposição para a mudança permite a afirmação feita 
pelo crítico americano Dave Kehr de que Eastwood exercitou-
-se, em sua carreira, “numa política de alternância, raramente 
repetindo um tom, um personagem, ou um gênero em dois 
filmes seguidos”1. São mesmo raras tais repetições. Podemos 
até destacá-las. Após Perseguidor implacável, Eastwood fez Joe 
Kidd (de John Sturges, 1972) e, logo depois, dirigiu O estranho 
sem nome. São dois westerns em sequência. Ao terceiro longa de 
Dirty Harry, Sem medo da morte (The Enforcer, de James Fargo, 
1976), seguiu-se um outro policial, Rota suicida (The Gauntlet, 
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1977). Do mesmo modo, Eastwood dirigiu o quarto episódio da 
série Dirty Harry, Impacto fulminante (Sudden Impact, 1983), e 
logo em seguida chamou Richard Tuggle (que já havia escrito 
o roteiro do filme) para dirigi-lo em outro policial, Um agente 
na corda bamba (Tightrope, 1984), no qual faz novamente um 
personagem solitário (assim como Dirty Harry). Há ainda um 
terceiro policial, ambientado nos anos 1930: Cidade ardente 
(City Heat, de Richard Benjamin, 1984), mas neste o tom é 
suavizado por ingredientes cômicos e pela presença sarcástica 
de Burt Reynolds, com o qual Eastwood contracena. A alter-
nância, contudo, parece ser a regra, como podemos atestar 
observando sua longa filmografia, que costuma ser também 
dividida por temas, como o fez o crítico e historiador de cinema 
Howard Hughes em seu livro Aim for the heart2 ao separar os 
personagens e a obra de Eastwood em sete partes, cada uma 
representada por um grupo de filmes que dirigiu, produziu ou 
em que atuou: os westerns, os policiais, os amantes, as comédias, 
os dramas, os thrillers e os filmes de guerra.3

A mudança mais sensível veio em meados dos anos 1990, e 
confundiu boa parte da crítica, sobretudo aquela que não acom-
panhava de perto sua obra. Em Na linha de fogo (In the Line of 
Fire, de Wolfgang Petersen, 1993), Eastwood chora. E esse choro 
causou comoção na época. Eastwood interpreta um segurança 
do presidente que se apaixona por uma policial (Rene Russo). 
Dois anos depois, em As pontes de Madison, o ator, diretor e 

47

1 kehr, Dave. Eastwood noir. Texto dispo-
nível em www.pbs.org/wnet/ameri-
canmasters/episodes/clint-eastwood/
eastwood-noir/582/

2 hughes, Howard. Aim for the heart. I.B. 
Tauris, 2009. Hughes justifica o título de 
seu livro, uma fala de Por um punhado de 
dólares (Per un pugno de dollari, de Sergio 

Leone, 1964), escrevendo que os melhores 
filmes de Eastwood lidam com assuntos do 
coração.

3 Os títulos de capítulos misturam, propo-
sitalmente, gêneros com qualificações de 
personagens: the westerns, the cops, the 
lovers, the comedies, the dramas, the thril-
lers, the war movies.
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produtor vai além, confundindo ainda mais os críticos. Mostra-
-se como um homem disposto a sacrificar a vida de aventuras e 
viagens por uma única mulher, interpretada por uma inacredi-
tável Meryl Streep. Revela, segundo o crítico canadense John H. 
Foote, “algo nunca antes visto em um personagem seu: vulne-
rabilidade”4. Há, porém, um equívoco em sua sentença, já que 
vemos vulnerabilidade em diversos personagens anteriores 
(no dono de circo prestes a falir em Bronco Billy, no protago-
nista que teme o passado tanto quanto os agentes russos em 
Firefox—Raposa de fogo / Firefox, 1982, no cantor que desper-
diçou diversas chances de sucesso e agora está morrendo de 
tuberculose em A última canção, e no próprio choro de Na linha 
de fogo). O engano de Foote é, portanto, mais um exemplo 
do esquecimento de outros tipos maculados construídos por 
Eastwood durante sua carreira.

As aproximações e distanciamentos do estilo carrancudo 
e solitário com o qual ficou mais famoso, como vimos, foram 
muitas, e culminam num personagem que contém mais apro-
ximações do que distanciamentos (embora os tenha também): 
o Walt Kowalski de Gran Torino (2008). Vemos um homem 
machão, preconceituoso e arredio (sobretudo no início do filme, 
quando acaba de ficar viúvo), que vai se revelando extrema-
mente sensível e disposto a superar os próprios preconceitos; 
e que vê com tristeza sua geração sendo ultrapassada e subju-
gada por uma outra, de jovens mal-educados (o desprezo com 
que olha para os netos na igreja é impagável) e arruaceiros 
violentos (a gangue que aterroriza os vizinhos Hmong). É um 
personagem que carrega anos de vivência nas costas, mas está 
doente, em seus últimos dias de vida. Serve-se da proximidade 
da morte para realizar um grande feito, um dos maiores do 
panteão de personagens eastwoodianos: salvar uma família 
da ameaça constante da violência. Se, para o crítico francês 
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Bernard Benoliel, Kowalski é mesmo uma versão envelhecida 
de Dirty Harry, que insiste em apontar sua Magnum imaginária 
para os indesejáveis, para Richard Schickel (crítico, jornalista e 
biógrafo de Eastwood), Kowalski é uma inspiração para pessoas 
de sua idade. “O sonho americano”, diz Schickel, “está composto 
de muitos sonhos, dos quais o último, maior e mais difícil de 
se realizar é o de viver a velhice sendo útil.”5 Kowalski, esse 
providencial veterano de guerra, possibilitou à família Hmong 
uma vida digna e longe de problemas, uma vida em paz. Foi, 
conforme apontou Schickel, inspirador. Seria o último perso-
nagem interpretado por Eastwood, como ele próprio sinalizou? 
É bem possível que sim, e seria coerente com sua trajetória.

Kowalski carrega consigo um pouco de vários dos perso-
nagens que Clint eternizou no cinema. Há certamente muito de 
Dirty Harry, já envelhecido e aposentado, mas ainda intolerante 
com quem sai da linha. O jornalista rebelde e empenhado de 
Crime verdadeiro é também uma referência, pois tal personagem 
move mundos para salvar da injeção letal um falso culpado de 
um crime, da mesma maneira que Kowalski se empenha para 
salvar a família ameaçada pela gangue do bairro. E o caçador 
obstinado de Coração de caçador (White Hunter Black Heart, 
1990) está em Kowalski, assim como o briguento fanfarrão Philo 
Beddoe, de Doido para brigar… Louco para amar (Every Which 
Way But Loose, de James Fargo, 1978), pelo tipo de humor que 
existe no pendor de ambos os personagens para a briga e para o 
enfrentamento, embora sejam dois homens hedonistas—e nesse 
sentido não terem tanta ligação com o protagonista de Gran 
Torino. Podemos lembrar ainda do protagonista de Josey Wales, 
o fora da lei (The Outlaw Josey Wales, 1976), que arregimenta 

4 foote, John H. Clint Eastwood: evolution  
of a filmmaker. Greenwood Publishing 
Group, 2009.

5 schickel, Richard. Clint Eastwood:  
una retrospectiva. Blume, 2010. 
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uma família de desvalidos meio que por acidente, da mesma 
maneira que Kowalski adota os Hmong (mais parecidos com ele 
do que os que tem seu próprio sangue); do pastor de O cavaleiro 
solitário (Pale Rider, 1985), durão e solidário, que não hesita 
em defender a família que adotou; além do sargento durão 
de O destemido senhor da guerra (Heartbreak Ridge, 1986), 
homem que lamenta os novos códigos de batalha e que, como 
Kowalski, é veterano da Guerra da Coreia. Há ainda os homens 
manchados e assombrados por um passado obscuro, casos do 
Will Munny de Os imperdoáveis (Unforgiven, 1992), do Mitchell 
Gant de Firefox e do Frankie Dunn de Menina de ouro (Million 
Dollar Baby, 2004), personagem que compartilha com Kowalski 
a mesma desconfiança com a igreja católica. Kowalski, enfim, é 
um personagem arquetípico da construção da persona cinemato-
gráfica de Eastwood.

Suas trajetórias, como ator ou diretor, se cruzam no deno-
minador comum que é essa persona cinematográfica criada 
com esmero e certas contradições, reforçada em alguns filmes, 
combatida em outros, mas sempre guardando alguma linha de 
coerência com seu ator/autor, sensível às mudanças trazidas 
pelo passar dos anos (dos personagens, como de Eastwood), a 
cada nuance explorada nos diferentes momentos de sua obra. 
É uma carreira exemplar, uma história de cinema de limpidez e 
coerência incríveis, que vale a pena acompanhar com atenção.

A consolidAção de suA personAlidAde cinemAtográficA
A estreia de Eastwood na direção é um contraponto dos mais 
interessantes ao estereótipo de homem másculo, misterioso e 
de poucas palavras que ainda era forte no início dos anos 1970. 
Com Perversa paixão (Play Misty for Me, 1971), o jogo muda, 
e esse homem, um dj de cidade pequena (Carmel), é vítima de 
uma mulher possessiva e perigosa, da mesma maneira que em 
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O estranho que nós amamos, lançado no mesmo ano, o soldado 
ianque ferido é vítima das fogosas moradoras de um internato 
feminino. Lançado um mês antes de Perseguidor implacável, 
Perversa paixão nos mostra o cineasta já com pleno domínio 
do ritmo, capaz de construir três personagens marcantes no 
mesmo ano, dirigir um deles, e de manter coerentemente tudo 
sob controle.

Seu segundo filme como diretor é um trabalho soturno, 
que reforça a imagem anterior do “homem sem nome” e revela 
certa ousadia. O estranho sem nome, que o crítico Michael 
Henry Wilson chamou de “alegoria barroca que destrói todas 
as regras do western clássico”6, mostra a irretocável construção 
de uma atmosfera tenebrosa à beira de um lago paradisíaco. 
Neste filme, a direção elegante de Eastwood, devedora tanto do 
western psicológico dos anos 1960 quanto do western spaghetti e 
do cinema intimista de Antonioni e Bergman, explora os silên-
cios, as músicas experimentais e os jogos de olhares, que deixam 
o espectador com a sensação de que pode perder um detalhe 
importante se não estiver concentrado. Ao mesmo tempo, passa 
também a impressão de que o tempo parou para os caprichos 
desse estranho e fantasmático personagem, que deseja vingar-
-se de uma cidade inteira, bem como de três bandidos que 
acabaram de sair da cadeia. Esse estranho tem tendências revo-
lucionárias. Conclama os covardes moradores a pegar em armas, 
nomeia um anão desprezado por todos como xerife e prefeito ao 
mesmo tempo e seduz as duas mulheres que ousaram enfrentá-
-lo. O plano final é antológico, com o cavaleiro sem nome 
sumindo no deserto, enquanto uma placa (que na verdade é uma 
lápide) diz tanto sobre seu passado quanto os dois sombrios 

6 wilson, Michael Henry. Eastwood on 
Eastwood. Cahiers du cinéma, 2010.
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flashbacks que invadem a narrativa. Seria esse estranho o irmão 
do xerife assassinado, ou, numa leitura mais rica, o seu próprio 
fantasma? O público decide, conforme disse o diretor em entre-
vistas da época (a mesma dúvida do público iria voltar em um 
personagem semelhante, ainda que bem menos soturno, o pastor 
de O cavaleiro solitário).

Após O estranho sem nome, Eastwood, cada vez com maior 
prestígio, arriscou-se em aventuras bem ou malsucedidas. Do 
primeiro caso, temos como exemplo o belo Interlúdio de amor 
(Breezy, 1973—primeiro filme que Clint dirigiu sem atuar), 
que mostra o romance de um homem de meia-idade (William 
Holden) com uma adolescente (Kay Lenz). Do segundo, Esca-
lado para morrer (The Eiger Sanction, 1975), uma aventura 
caprichosa sobre uma montanha difícil de ser escalada, em que 
o diretor não soube levar a cabo a obsessão do herói. A primeira 
obra-prima dirigida por Eastwood é um western: Josey Wales, 
o fora da lei (The Outlaw Josey Wales, 1976), seu quinto longa-
-metragem. Philip Kaufman desenvolveu o roteiro e havia come-
çado a dirigir o filme sob a produção de Eastwood, mas os dois se 
desentenderam e Kaufman foi demitido, numa decisão que até 
hoje Eastwood lamenta ter sido inevitável. Com tintas impres-
sionistas, sobretudo no início, Josey Wales, o fora da lei retorna à 
Guerra Civil Americana, mesmo período em que se passava uma 
outra obra-prima, O estranho que nós amamos. Josey Wales é 
um rebelde confederado que não aceita se entregar aos ianques, 
e por isso é perseguido pelos oficiais sulistas que negociaram a 
rendição. No caminho, envolve-se com uma trupe improvável, 
formando uma família por afinidade, que são sempre mais fortes 
nos filmes de Eastwood do que as famílias de sangue (como 
acontece com o Walt Kowalski de Gran Torino). 

Eastwood iria dirigir mais dois westerns, o elogiado O 
cavaleiro solitário e Os imperdoáveis, um dos filmes mais ricos e 
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tocantes do gênero, premiado com quatro Oscar: melhor filme, 
diretor, ator coadjuvante (Gene Hackman) e montagem (Joel Cox).

No mesmo ano de O estranho sem nome, surge um novo 
contraponto à imagem de machão, desta vez mais sutil, mas em 
um personagem inesperado: o detetive Harry Callahan, em sua 
segunda encarnação. Em Magnum 44 (Magnum Force, 1973), 
escrito por John Milius e Michael Cimino para direção de Ted 
Post (que já havia dirigido o astro em A marca da forca / Hang 
‘Em High, 1968, e em vários episódios da série da série Couro 
cru / Rawhide, 1959-1966), Harry, o sujo, combate um grupo de 
policiais que forma um esquadrão da morte para dar conta dos 
bandidos que a lei não consegue punir. Não seria esse o policial 
que muitos chamavam de fascista, que procurava fazer justiça 
a seu modo? Teria o detetive de métodos sujos amadurecido? 
Harry Callahan voltaria em mais três filmes, nos quais fica claro 
que seu problema maior não é tanto a lei, mas a burocracia 
(sempre um mal, lá como cá). O melhor deles provavelmente é 
Sem medo da morte, em que o detetive recebe uma parceira, o 
que desafia suas noções de incompatibilidade entre a força poli-
cial e as mulheres. Em Impacto fulminante, Eastwood dirige pela 
primeira vez uma história com o detetive, e o faz com as mesmas 
tintas sombrias em que Siegel tinha mergulhado a estreia do 
personagem. Desta vez, ele defende a mulher que se vinga dos 
estupradores de sua irmã (e dela também). Aceita a justiça por 
conta própria porque se viu apaixonado pela vingadora. É um 
longa bem melhor que o último da série, Dirty Harry na lista 
negra (The Dead Pool, de Buddy Van Horn, 1988), do qual se 
destaca apenas a sequência de perseguição com um carrinho 
movido a controle remoto. Mas o que importa é que mesmo nessa 
série, retratando um personagem aparentemente machista e 
violento, Eastwood revela matizes que o distanciam de persona-
gens mais maniqueístas, como o de Charles Bronson em Desejo 
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de matar (Death Wish, de Michael Winner, 1974) ou o de Bruce 
Willis em Duro de matar (Die Hard, de John McTiernan, 1988).

Vale lembrar ainda, já que voltamos a falar das nuances de 
sua persona na tela, do pacato e apaixonado artista circense que 
Eastwood criou em Bronco Billy (1980) e do cantor decadente 
e alcoólatra tão bem personificado por ele em A última canção, 
dois grandes filmes modestos, dos quais Eastwood se orgulha 
bastante. O segundo provavelmente está entre os cinco melhores 
que dirigiu, e revela também seu lado musical, já explorado em 
Os aventureiros do ouro—e que voltaria a aparecer nas inúmeras 
trilhas e canções que compôs e na dedicação que empresta à 
direção de Bird (1988), um de seus filmes mais subestimados.

diretor-Ator
Como vimos, Eastwood continuou a atuar para outros diretores 
depois de ter iniciado a carreira de cineasta, mas sempre sob sua 
produção, com a exceção de Na linha de fogo. Joe Kidd, O último 
golpe (Thunderbolt and Lightfoot, de Michael Cimino, 1974), 
Magnum 44, Sem medo da morte, Doido para brigar… Louco 
para amar e Alcatraz—Fuga impossível (Escape from Alcatraz, 
de Don Siegel, 1979)) são todos filmes que serviram para o forta-
lecimento de sua personalidade fílmica. Do detetive acusado 
de fascista ao briguento e charmoso companheiro de um oran-
gotango, o ator soube explorar as variações possíveis dessa 
personalidade, enquanto na direção ensaiava tanto passos mais 
arriscados (Escalado para morrer) como sua ausência em cena 
em um filme romântico (Interlúdio de amor), além da entrega do 
que mais ou menos se espera de um filme dirigido e atuado por 
ele (Josey Wales e Rota suicida). Durante os anos 1980, o ritmo 
se cadencia, e a qualidade dos filmes em que só atuou e produziu 
conhece seu ponto mais baixo: Punhos de aço—Um lutador de 
rua (Any Which Way You Can, de Buddy Van Horn, 1980), Um 
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agente na corda bamba, Cidade ardente, sem dúvida o melhor 
deles, Dirty Harry na lista negra e O cadillac cor de rosa (Pink 
Cadillac, de Buddy Van Horn, 1989) revelam uma certa crise, 
sensível sobretudo no primeiro e nos dois últimos. São filmes 
menores, que parecem refletir com maior impacto as incertezas 
sobre qual caminho seguir. Incertezas que não abalavam tanto a 
carreira do diretor. Afinal, foi a década de obras-primas como A 
última canção e Bird, e do ótimo O cavaleiro solitário. Na década 
seguinte, ele atuou em apenas um único filme dirigido por outro, 
o revelador Na linha de fogo. 

Paralelamente, sua carreira como diretor conheceu o 
melhor período durante essa mesma década, com uma sequên- 
cia inédita de obras essenciais: Os imperdoáveis, Um mundo 
perfeito (A Perfect World, 1993), As pontes de Madison, Poder 
absoluto (Absolute Power, 1997), Meia-noite no jardim do bem e 
do mal (Midnight at the Garden of Good and Evil, 1997) e Crime 
verdadeiro. O diretor amadurecia brilhantemente, explorando 
mundos desconhecidos, enquanto o ator ficava mais comedido, 
tendendo a atuar só nos próprios filmes, ainda que nestes se 
entregasse por completo.

No século xxi, o ritmo do Eastwood diretor se intensifica 
ainda mais, com uma média de um filme por ano. Enquanto 
isso, como ator, suas aparições se tornam raras. A morte é um 
tema ainda mais presente do que era nos filmes dos anos 1980 
e 90. Eastwood discute a proximidade (ou a inevitabilidade) da 
morte em dramas como Sobre meninos e lobos (Mystic River, 
2003), Menina de ouro, Gran Torino e Além da vida (Here-
after, 2010), e as limitações da velhice em Cowboys do espaço 
(Space Cowboys, 2000), Dívida de sangue (Blood Work, 2002) 
e novamente Gran Torino. Há também um interesse em temas 
históricos grandiosos, como a Segunda Guerra Mundial, filmada 
segundo dois pontos de vista, o americano em A conquista da 
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honra (Flags of Our Fathers, 2006) e o japonês em Cartas de Iwo 
Jima (Letters from Iwo Jima, 2006); ou o Apartheid em Invictus 
(2009), no qual Morgan Freeman arrasa como Nelson Mandela. 
Com fôlego renovado, realizou em 2011 seu mais recente filme, 
J. Edgar, sua primeira parceria com o ator Leonardo DiCaprio e 
uma nova investida em um tema histórico.

epílogo
Falamos em como o ator, diretor e produtor trabalhou sua 
persona cinematográfica ao longo dos anos, mas não falamos 
ainda de suas influências, de sua rica ligação com a história do 
cinema, de seus heróis.

Leone e, principalmente, Siegel são só as influências mais 
óbvias e decantadas para o diretor Clint Eastwood. Existem 
outras, tão fortes quanto: John Ford, Howard Hawks, Raoul 
Walsh, Samuel Fuller, William A. Wellman, Frank Capra, Stanley 
Kubrick, Akira Kurosawa e até Ingmar Bergman e Federico 
Fellini. Podemos nos ater à hábil exploração de luz e sombras 
que ele herdou especialmente de Siegel (sobretudo o de O 
estranho que nós amamos) e de Ford (sobretudo os filmes dos 
anos 1930). Michael Henry Wilson o intitulou apropriadamente 
de “príncipe do chiaroscuro”7, já que tal dualidade é constante 
em sua obra, seja com Bruce Surtees, Jack N. Green ou Tom 
Stern na direção de fotografia. As sombras que invadem os 
enquadramentos de Eastwood refletem o lado ambivalente das 
situações e de seus personagens, a presença do mal no bem, e 
do bem no mal, comportando as mais diversas matizes entre um 
e outro—lembremos que um de seus filmes preferidos é Cons-
ciências mortas (The Ox-Bow Incident, de William Wellman, 
1943), que, ao relatar o caso de um falso culpado condenado à 
morte por enforcamento, nos revela o lado sombrio de pessoas 
justas e de boa índole.
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Podemos também entender como cada etapa de sua 
carreira representa um degrau numa escada que o leva rumo à 
contemplação da finitude. Os degraus podem estar mal ilumi-
nados (A última canção, Sobre meninos e lobos, Menina de ouro, 
Cartas de Iwo Jima), cobertos pela areia de vários desertos, 
físicos e emocionais (O estranho sem nome, Josey Wales, O 
cavaleiro solitário, Os imperdoáveis), adornados com floreios, 
emoções e luzes (Interlúdio de amor, Bronco Billy, Coração de 
caçador, As pontes de Madison), manchados pelas tintas funestas 
da injustiça (Meia-noite no jardim do bem e do mal, Crime 
verdadeiro, Poder absoluto) ou da intolerância e do trauma (Um 
mundo perfeito, Gran Torino), ou ainda do amor impossibilitado 
pelas circunstâncias (As pontes de Madison) ou mesmo banhado 
pela luz celestial (Além da vida), porém apresentam-se sempre 
sólidos, resistentes ao pisar mais tenso e demorado, apontando 
para a experiência derradeira.
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Existem determinados atores que os diretores mais atentos, 
para além de seus estilos, não tentam “conformar” aos perso-
nagens dos filmes. Atores dessa linhagem também não podem 
ser circunscritos a uma marcação de mise en scène. São eles, os 
atores, que a provocam, apenas com sua presença. Essa mesma 
linhagem, mais que de atores, é de personas em performance 
cênica. Não interpretam. Eles apenas estão, ocupam espaço, nos 
dão a ouvir suas vozes, seu caminhar, seu mover de olhos, sua 
constância de estar em cena, não importa em qual filme. Não 
se trata, porém, de apenas presenças. Mas de imagens com uma 
personalização.

Pensemos em Charles Chaplin, Orson Welles, Bette 
Davis, Charlton Heston, Marilyn Monroe e em alguns outros. 
Pensemos ainda, mais detidamente, em Clint Eatswood. Diante 
dessas presenças, um diretor atento, melhor ou pior, deve saber 
quem ele enquadra, porque são imagens com biografias às quais 
os personagens devem se adequar. Talvez o próprio espectador, 
diante das imagens desses corpos e rostos, dessas formas particu-
lares de vozes e expressões, não queira os personagens, mas eles 
mesmos, essas imagens de presenças em luz.

Não basta aos diretores entenderem apenas esse estar físico 
no quadro, que se mede por objetividades como altura e largura 
de um corpo, a ponto disso determinar usos de lentes e até de 
janelas do quadro. É tão importante quanto lidar com a matéria 
física também lidar com o passado dessas imagens corpóreas, 
quase sempre amalgamado com a história do cinema. Ou fruto 
dela, o que é o caso de Clint. A política dos autores, nesses casos, 
antes de ser substituída pela política dos atores, deve ser expan-
dida, compartilhada, posta em relação.

Quando aparece pela primeira vez em Por um punhado 
de dólares (Per un pugno de dollari, 1964), de Sergio Leone, 
Clint Eastwood está montado em um cavalo e de costas para a 
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câmera. Na segunda aparição, de frente, contraplano do plano 
anterior, continuamos sem ver o rosto. Está na penumbra, apesar 
do céu azul, cabeça baixa, com o chapéu a produzir uma zona de 
sombra sobre os olhos, quase esconderijo contra olhares alheios.

Essa sombra no rosto, como tanto já se escreveu, será 
uma marca em Clint. E por conta dela nunca encararemos seu 
rosto como evidência de revelação, mas como proteção e uma 
camada de mistério, algo a ser somado ao homem sem nome e 
sem passado, sem endereço e sem família, sem a clareza de seus 
afetos quando, mais velho, a família e o passado passam a pesar 
em sua vida. No filme de Leone, ele faz uma pausa na cavalgada 
para tomar goles de água em um poço, ainda na cena inicial. 
A corrida de uma criança o leva a levantar a cabeça e a olhar 
a cena à sua frente com extrema concentração. Uma evidência 
apenas de sentido atento.

Essa é a primeira reação desse estranho herói sem nome 
chamado Clint Eastwood. Basta uma alteração na paisagem, 
um corpo em ação, mesmo o de uma criança, para seus instintos 
se afiarem. O felino esguio sente o cheio da caça e do perigo a 
um só tempo, porque caça e perigo são indissociáveis quando 
algo da ordem estática se desloca com o movimento de um 
corpo. Um observador interessado e ao mesmo tempo distan-
ciado. Há o momento preciso para reagir a dada situação, e 
Clint saberá disso sempre.

Leone filma sua observação e aquilo que ele observa 
(uma criança sendo agredida por um adulto, que atira no chão 
enquanto o menino corre). Clint reage com sutil movimento do 
corpo e com uma maior concentração no olhar. Sua pressão ótica 
aumenta, não sem sutileza, e a musculatura se tensiona. Ele fecha 
um pouco um dos olhos para melhor enquadrar e colocar em 
foco a situação. Essa expressão franzida, como se estive sempre 
com o sol a ofuscar sua visão, também será uma constante.
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Franzir os olhos significa antecipar o pior por surgir. Tomemos 
como exemplo um filme muito posterior ao início da trilogia de 
Sergio Leone, como Poder absoluto (Absolute Power, 1997), no 
qual o pistoleiro sem nome aparece de cabelos grisalhos e nome 
próprio (Luther Whitney), mas ainda sem profissão legal (ele é 
ladrão de joias), e presencia uma morte. Trancado em um armário, 
a observar o espancamento de uma mulher por seu amante, ele 
testemunha um assassinato, sem nada a fazer. Reage apenas com o 
franzir dos olhos e sutis movimentos do corpo, como quando vê o 
menino sendo tiranizado em Por um punhado de dólares.

Esse herói não é imaculado ou modelo de conduta, do tipo 
que, diante de uma situação de opressão e violência, coloca 
a pele em risco pelo senso de justiça. Entre salvar alguém e a 
própria pele, não pensa meia vez, porque, antes de missionário 
humanista, é um individualista com senso ético. Quando alguém 
fala em chamar a polícia em Poder absoluto, ele balança a 
cabeça negativamente, olhos franzidos, lábios crispados, porque, 
entre a justiça e a impunidade (a do assassino e a sua como 
ladrão), a segunda opção é questão de sobrevivência.

Uma ética em curva, não uma moral retilínea. Quando sua 
observação atenta à agressão da criança é flagrada pelo olhar do 
agressor, ainda em Por um punhado de dólares, ele tira os olhos 
da cena, bebe a água em uma espécie de colher e recolhe-se à 
zona de penumbra. Sabemos tratar-se de um homem a quem 
a opressão afeta, mas diante da qual não se move por não ser 
questão sua. A zona de sombra ganha um fiapo de luz, porém 
essa luz é difusa. A sombra permanece.

Olhos altivos e nobres, de nobreza caída, sequer alcançada. 
Clint parece olhar para todos com desprezo moral só possível 
entre aqueles com algum princípio norteador, com alguma ética 
do pragmatismo. Não há personagem, mas um emblema, um mito. 
Uma linhagem de homens de poucos movimentos e de pouca 
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ênfase nos gestos. Para os anos 60, o herói Clint, longe de ser 
modelo, é só referência. Bebe em modelos do western, de James 
Stewart a Gary Cooper, para injetar ambiguidade no molde.

Clint é uma soma de camadas de imagens, resultado de 
fantasmas sintetizados, um ator-personagem maneirista, nascido de 
outros emblemas, atualização de uma tradição ou de algo deixado 
para trás. Os grandes heróis tornaram-se sombras projetadas pela 
luz na tela nessa era pós-clássica e de gêneros reverenciados (não 
apenas referências). Atualizar significa, basicamente, uma perda da 
aura: fundar-se em um escombro, em vultos da luz, da memória.

Clint é essa perda e esse vulto: jamais poderia aparecer 
como latifundiário ou xerife, ao contrário de Cooper ou Stewart, 
tampouco como alguém dotado apenas de virtudes. O momento 
Clint é mais cínico, mais cético, com um ilusionismo já resistente, 
parodiável ou elevado a mito. Mais do que ator, portanto, Clint é 
uma persona, mas não derivada diretamente do ator, da pessoa, 
mas de uma persona já fundada na imagem do cinema, em 
personas, pessoas e personagens do passado. Quando aparece 
cavalgando de costas, no início de Por um punhado de dólares, 
estamos diante de um cowboy de filme de zumbis de George 
Romero. Ele já está cansado na juventude.

Essa persona construída em camadas de celuloide e luzes 
começou a nascer com Sergio Leone em sua trilogia de westerns 
maneiristas, depois completada com Por uns dólares a mais (Per 
qualche dollaro in più, 1965) e Três homens em conflito (Il buono, il 
brutto, il cattivo, 1966), na segunda metade dos anos 60. O degrau 
seguinte, após o pistoleiro sem emprego e lar fixos, é o policial 
Harry Callahan, que, apesar do distintivo e do salário mensal, dá 
de ombros para as autoridades. A independência do freelancer 
na limpeza dos criminosos é mantida em sua versão de terno e 
gravata com óculos escuros e chefes a quem tem de responder. O 
emprego estável não bloqueia a instabilidade do emblema.
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Em Perseguidor implacável (Dirty Harry, 1971), de Don 
Siegel, primeiro filme dá série com o policial Callahan (que atra-
vessaria os anos 1970), Clint reage ironicamente ao prefeito de 
São Francisco e, quando questionado pela autoridade municipal 
sobre a razão de ter matado um homem (apenas pela suspeita 
de estupro), ele responde que sua política, ao ver um homem 
correndo atrás de uma mulher, estando nu, com faca na mão e 
uma ereção, é atirar no suspeito, tendo em vista que, nessa situ-
ação, ele não deve ser da Cruz Vermelha. Bom-senso sim, mas 
com dedo no gatilho. Na dúvida, atira.

Nem sempre essa política é clara e a priori às vezes se 
manifesta na própria contingência, mas haverá sempre um modo 
próprio de agir, sempre para além de autoridades e hierarquias. 
Quando tem um trabalho a fazer, Clint o faz, não por convicção 
na justiça de sua ação, sequer apenas pela vantagem para ele, 
mas porque tem de ser feita e porque alguém tem de fazê-lo.

Essa resistência à autoridade será uma característica de 
suas primeiras cenas em Crime verdadeiro (True Crime, 1999). 
Agir na paralela é sua especialidade como policial, mercenário 
ou jornalista, o que o torna um homem sem palavra, mas com 
senso do certo a fazer. Ele transa com a mulher do editor sem 
nenhum desconforto ético, mas tem uma mancha no passado 
a ser redimida. Precisa provar a si e ao mundo que ainda faz 
a diferença. É uma busca pelo resgate de uma nobreza amea-
çada. Retornar. Eis o verbo do novo Clint, um Clint já velho, 
em Os imperdoáveis (Unforgiven, 1992) ou Crime verdadeiro, 
em Menina de ouro (Million Dollar Baby, 2004) ou Na linha de 
fogo (In the Line of Fire, de Wolfgang Petersen, 1993), em Gran 
Torino (2008) ou Cowboys do espaço (Space Cowboys, 2000).

Não importa tanto as diferenças de qualidade entre os 
filmes, mas a presença dessa “imagem Clint”, sobre a qual já 
escreveram Rodrigo Oliveira e Luiz Carlos Oliveira Jr. na revista 
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Contracampo1. Ela permanece nas mudanças. Não se trata de 
interpretar, mas de atuar em casa, em sua carcaça cheia de vincos, 
de experiência, de sabedoria empírica. Em Crime verdadeiro, ele 
pode levar a filha ao zoológico, mas o fará sem deixar de traba-
lhar. Fala com a mulher enquanto lê um relatório. Sua concen-
tração muda em instantes do luto pela paquera morta (uma 
jovem jornalista) para o interesse para um caso de execução de 
pena de morte (que ele vai assumir).

Trata-se de um craque que, apesar do talento, está sempre 
na segunda divisão, ameaçado de cair, pelo menos. Uma espécie 
de Zidane da Portuguesa ou da Ponte Preta, que já teve dias 
melhores em outro contexto ou sequer chegou a ter essa possi-
bilidade apesar do potencial. A potência, diante do espírito, 
contudo, não pode muito. Porque os mitos lidam menos com 
suas forças e mais com as forças a limitá-los. No caso de Clint, a 
limitação está na alma, não do ator, sequer dos personagens ou 
da persona, mas na alma da tradição do cinema, que reservou 
a esse herói maculado o lugar do quase, da vitória com sabor 
amargo, porque o mundo, sabemos, permanecerá torto sempre.
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RichaRd Peña

O CORpO Em quESTãO
expressão corporal em  
clint eastwood

Traduzido do inglês por Fabiana Comparato.



o corpo em questão

67

Os três diretores americanos mais sofisticados e ativos hoje em 
dia—sem contar o mundo dos documentários e filmes experi-
mentais—são David Lynch, Martin Scorsese e Clint Eastwood. 
Dos três, Eastwood é o único cujo trabalho continua se aprofun-
dando: sempre que achamos que Eastwood atingiu o ápice do 
seu poder expressivo, ele retorna com um novo trabalho—como 
o extraordinário J. Edgar (2011)—que revela um novo e ainda 
mais fascinante nível do seu cinema. 

Talvez apenas John Ford tenha ido mais longe do que 
Eastwood, em termos da extensão e dimensão da história ameri-
cana abordada nos filmes de Eastwood: das fronteiras do western 
a Iwo Jima, da classe trabalhadora de Boston a elite de Savannah, 
ele explorou as complexidades que emergem quando as crenças 
(ou ilusões) de seus personagens sobre o mundo batem de frente 
com a dura realidade deste mundo. Este tema já foi expressado 
e explorado de muitas maneiras e por diferentes gêneros, mas 
talvez o tópico unificador de sua obra tenha sido o lugar do corpo 
em si. Outros atores/diretores americanos—Charlie Chaplin, 
Buster Keaton, Jerry Lewis—demonstraram preocupações seme-
lhantes com o corpo em seus filmes; de fato existe frequente-
mente a sensação de que os corpos devem sofrer modificações, de 
certa forma tornarem-se disformes, na jornada que vai da cadeira 
do diretor, através da lente da câmera, até a tela. 

É claro que no caso dos três diretores mencionados acima, 
todos grande comediantes, essa mudança era escrita em seus 
próprios corpos, como se para trazer à tona a diferença entre suas 
personas como ator e diretor. Embora Eastwood tenha atuado 
em muitos de seus próprios filmes, ele tende a manter uma certa 
persona constante na tela: seu trabalho com o corpo tende a ser 
transcrito para os seus atores. Existem dois casos em especial que 
eu gostaria de examinar, Forest Whitaker como Charlie Parker 
em Bird (1988) e Leonardo DiCaprio em J. Edgar. 
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Fã apaixonado de jazz, Eastwood encarou a história de 
Parker, baseada na autobiografia escrita por sua companheira, 
como uma história sobre o preço da genialidade. Parker é uma 
figura santificada, alguém dotado de um conhecimento transcen-
dental da música, que permite com que ele seja capaz de revolu-
cionar completamente o jazz no fim dos anos 1940. No entanto, 
a santidade pode ser tanto um fardo como uma dádiva. Assim 
como os rostos dos santos das pinturas religiosas renascentistas 
ou das imagens bizantinas contêm um certo peso, ombros caídos 
como se carregassem o peso do mundo, Charlie também carrega 
de fato o peso da sua genialidade. As conhecidas batalhas de 
Parker com o álcool e as drogas nunca são retratadas como 
decorrentes de pressões externas; em vez disso, surgem de dentro, 
demônios interiores invocados para lutar contra seus extraordi-
nários dons artísticos. É como se o corpo de Parker fosse de certa 
forma considerado indigno de abrigar a sua própria genialidade, 
e a devastação que trouxe a si mesmo se tornou uma forma de 
restabelecer um senso de controle sobre seu destino artístico. 
Eastwood acompanha esse triste processo consistentemente, 
aproximando-se cada vez mais de Forest Whitaker, enfatizando 
o touro que nele crescia e o cintilar da sua pele constantemente 
suada; o corpo de Parker eventualmente domina a tela, e poderia 
se dizer, também, a vida do próprio artista. A lenda de que os 
legistas, ao descobrirem o corpo de Parker após sua morte, esti-
maram sua idade como sendo cinquenta e muitos ou sessenta 
anos, quando na verdade ele tinha 34 anos, é uma forte expressão 
do resultado da guerra interna que Charlie Parker travou e que 
Bird tão perceptivamente retrata. 

O filme mais recente de Eastwood, J. Edgar, acompanha 
a notável história de J. Edgar Hoover, o fundador e primeiro 
diretor do que se tornou o Bureau Federal de Investigação, ou 
fbi. Um ícone absoluto da força policial, tema e inspiração de 
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uma avalanche de romances, histórias em quadrinho e filmes, 
Hoover foi considerado por muitos anos o homem mais pode-
roso da América. Fanaticamente dedicado à espionagem e ao 
acúmulo de informação sobre uma vasta gama de possíveis 
inimigos—assim como de muitos políticos e figuras públicas –, 
Hoover era conhecido por supostamente manter um imenso 
arquivo de documentos secretos. 

No entanto, certamente um dos grandes “segredos” da era 
Hoover foi a sua própria sexualidade. Embora extremamente 
galanteador com as mulheres, Hoover manteve uma forte 
ligação de mais de 30 anos com Clyde Tolson, seu diretor asso-
ciado no fbi; os dois faziam suas refeições juntos, tiravam férias 
juntos e até viviam juntos. Embora a verdade sobre a relação 
entre Hoover e Tolson jamais seja conhecida, Eastwood em 
J. Edgar faz da vida de Hoover um estudo sobre a batalha da 
negação do corpo. Partindo da afirmação do sócio de Hoover (e 
gay enrustido), Roy Cohn, de que Hoover tinha tanto medo da 
sexualidade que jamais teria sido capaz de se envolver em qual-
quer tipo de relação física ou romântica, Eastwood demonstra 
como a constante sublimação dos desejos físicos de Hoover se 
transformou em uma busca obsessiva pelos segredos dos outros, 
assim como a vida sexual de “inimigos” como Eleanor Roosevelt 
e Martin Luther King. Mais uma vez, como o esforço de Hoover 
para disfarçar-se, literalmente, para construir barreiras entre ele 
e o mundo se torna mais urgente, Eastwood marca novamente 
esse processo no corpo de seu protagonista, não apenas através 
do aumento de volume corporal do ator Leonardo DiCaprio, 
mas também no envelhecimento do rosto de seu jovem astro. 
Alguns críticos consideraram a maquiagem pouco convincente, 
mas as aparentes camadas de pele utilizadas para envelhecer 
DiCaprio fazem com que o seu rosto pareça ainda mais como 
uma máscara. Ver o maduro Hoover, em busca dos comunistas 
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e espionando líderes dos direitos civis, é ver um homem que em 
sua imagem pública utilizava um tipo de disfarce, protegido pelas 
distrações externas, para que possamos ver o verdadeiro homem. 

No entanto, o foco de Eastwood neste aspecto da vida de 
Hoover—que, de fato, foi contestado por vários biógrafos—
não é simplesmente uma tentativa de “expor” um controverso 
ídolo americano; em vez disso, o filme especula sobre as conse-
quências dos efeitos de uma vida de negação física. Existe um 
triste senso de desejo nas cenas entre Hoover e Tolson, como 
um “amor que não ousa dizer seu nome”1, como também era 
referida a homossexualidade, descrito como o amor que sequer 
pode ser imaginado. Mesmo figura tão cruel e destrutiva quanto 
Hoover, como o filme implica, merecia um pouco de calor e 
emoção em sua vida. 

Para um dos atores mais icônicos de sua geração, a atenção 
com o corpo pode parecer natural para um cineasta como Clint 
Eastwood. Mas nesses dois filmes—ambas biografias de figuras 
históricas reais –, bem como em vários outros, Eastwood traz o 
foco sobre o corpo para um lugar de importância primordial em 
seu trabalho.

Richard Peña é Diretor de Programação 
da Film Society do Lincoln Center, ny.

1 Livre tradução da frase do poema 
“Two Lovers”, de Lord Alfred Douglas— 
“love that dare not speak its name”. [nt]
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A lenda de um Clint Eastwood colhudo, másculo, viril, macho 
e fascistoide, o tipo de cara que tinha suas falas roubadas por 
Ronald Reagan em pessoa, não é inteiramente surrupiada. Tanto 
que Clint pode ainda figurar orgulhosamente, armas fume-
gantes na mão, na capa de uma gigantesca Histoire de la virilité 
(“História da virilidade”), lançada recentemente na França. Mas 
é também evidente que filmes como Os imperdoáveis (Unfor-
given, 1992) e Um mundo perfeito (A Perfect World, 1993)—
Eastwood tem sessenta e poucos na época—são mais incertos 
de si próprios do que, por exemplo, Perseguidor implacável 
(Dirty Harry, de Don Siegel, 1971) (ao qual se referia Reagan). 
O tenente malvado não teria exposto a todo mundo o medo 
de ter aquilo (muito) pequeno—medo que devia atormentá-lo, 
no fundo, assim como aos outros, e que nós estaríamos errados 
em não levar a sério. Eastwood ao menos compreendeu um dos 
terrores que fundam a psique masculina: não saber/poder se 
servir dele, ou nem mesmo ter algo do que se servir. A queda do 
falo teve continuidade, com Poder absoluto (Absolute Power, 
1997). Se o ladrão está escondido, no início do filme, atrás de um 
espelho bidimensional, e assiste à transformação do presidente 
dos Estados Unidos em assassino (ele mata, por procuração, a 
jovem mulher de um velho senador), é porque o velho senador 
não dava mais conta e tinha que se esconder atrás de um espelho 
para assistir às traquinagens de sua mulher com outros que não 
ele, se possível mais potentes do que ele. Do que trata a História?

Com Os imperdoáveis e Um mundo perfeito, Clint 
Eastwood empreendeu o que uma crítica americana, Drucilla 
Cornell, chama belamente de seu “programa em doze etapas 
de desintoxicação da masculinidade”. Este programa teria sido 
tão intenso, e seguido com tanta docilidade, que provocou sem 
dúvida um reviramento político do cineasta, que, em um número 
bem recente da versão americana da gq, declarou: “Ao longo 
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dos anos, descobri que havia uma ideologia republicana à qual 
eu aderira. Mas eles a perderam. E os democratas a ganharam”. 
Não é uma mudança de lado anódina, sobretudo se acreditarmos 
nas confidências de James Baker, que foi Secretário de Estado 
do Bush pai—e por que não acreditar nelas? Baker contou como 
a campanha do candidato Bush, que se encontrava em dificul-
dade face a Bill Clinton em 1992, tinha vislumbrado brevemente 
colocar Clint Eastwood na chapa, no papel de vice-presidente, 
para trazer um pouco de glamour viril à candidatura de Bush. 
Por fim, o não menos cintilante Dan Quayle foi escolhido para 
concorrer ao lado de Bush, Bill Clinton venceu e Clint Eastwood 
continuou fazendo filmes nos quais não cessou de descobrir que 
o mundo não era aquilo que ele acreditava ser. Todo o trajeto de 
Eastwood pode ser lido como uma acolhida cada vez mais vasta, 
e cada vez mais profunda, da alteridade. Como se ele desco-
brisse o valor (múltiplo, frágil) dos prenomes e das diferenças, 
face ao monolito um pouco heroico demais do sobrenome. É, 
em todo caso, irônico (e sem dúvida significativo da forma como 
a boa consciência participa, mesmo de forma inconsciente, 
da formação do gosto dos espectadores) constatar que é com 
estes filmes nos quais Clint Eastwood renuncia ao seu velho eu 
macho, que ele atinge seu estatuto pleno de autor—mesmo que 
eles denotem também uma desaceleração da energia puramente 
cinematográfica do cineasta. Os imperdoáveis lhe valeu o Oscar 
de melhor filme e o de melhor diretor. Sobretudo, este western—
que foi seu último—marcou uma espécie de salto qualitativo na 
maneira como seu trabalho era percebido: Eastwood, a partir de 
então, é realmente coisa séria.

Aos dois filmes já citados, seria preciso acrescentar o melo-
drama As pontes de Madison (The Bridges of Madison County, 
1995), que vem logo em seguida e no qual, pela primeira vez, o 
papel principal é de uma mulher. É ela, desta vez, a senhora das 
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pradarias. Este avanço da personagem feminina não é pouca 
coisa. Afinal, Eastwood poderia ter contado esta história de 
amor como ele faz geralmente em seus filmes: narcisicamente, 
ou seja, do seu ponto de vista, já que o romance que ele adapta é 
contado justamente do ponto de vista do amante fotógrafo. Ele 
poderia ter feito, pois, mais um filme dedicado à glória de sua 
persona: cowboy solitário, independente, desconfortável com as 
leis e as regras, mas obcecado pelas leis e pelas regras, justiceiro 
a seu modo, fantasmático a seu modo, por sempre parecer voltar 
de algum lugar no qual errou por bastante tempo; apaixonado 
infeliz e guerreiro ferido ao mesmo tempo, que teria trocado, 
por ocasião deste filme, seu cavalo por um carro, e que teria 
vindo capturar sem problemas a esposa abandonada. Mas não é 
o que ele faz, e ele vai inclusive mais longe. Temos em As pontes 
de Madison a única cena de autoerotismo (feminino) de todo 
o seu cinema e, na lógica do falo defeituoso que assombra esta 
obra, isso faz sentido. A mulher se livrou finalmente do homem 
por completo. Desta forma, Eastwood ganha em outro quadro: 
o que ele perde em virilidade, ele ganha em potência mística. 
Ao final do filme, quando ele volta novamente, é sob a forma 
de signos: livro, fotos, medalhão. Eastwood acaba de organizar 
sua própria fetichização, e seu gesto não é apenas narcisista, 
ainda que também o seja. É uma forma política de dizer: eu 
represento algo que está morto—o poder tranquilo e descom-
plexado do homem branco. Algo que morreu mais ou menos no 
ano (1965) no qual se desenvolve a breve aventura entre Fran-
cesca e Robert. O amor deles é como uma figura da revolução: 
rápido, fugidio, eruptivo, violento, apenas quatro dias—mas 
cujas consequências se fazem sentir ainda trinta anos depois. 
Em 1965, a marcha entre Selma e Montgomery organizada por 
Martin Luther King dá lugar, entre outras coisas, ao surgimento 
do conceito de Black Power. Em 1965, ocorrem as revoltas de 
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Watts e Malcolm X é assassinado. Em 1965, as associações de 
estudantes queimam as primeiras cartas de convocação para a 
Guerra do Vietnã. A onda de choque que atinge o condado de 
Madison põe em movimento uma mulher que se diz que talvez 
ela não seja prisioneira de seu casamento. Parece pouco, mas é 
de fato enorme.

Durante este mesmo período (início dos anos 1990) deci-
didamente crucial para o cineasta, Clint Eastwood interpreta 
o agente secreto Frank Horrigan em um filme de Wolfgang 
Petersen. Com todo rigor autorista, Na linha de fogo (In the 
Line of Fire, 1993) não deve ser adicionado à filmografia de 
Eastwood. E é verdade que alguns traços do filme não são 
exatamente do nosso autor-ator. Por exemplo, o parceiro de 
Frank Horrigan é um moleque um pouco bonito demais para um 
filme de Eastwood—que, nos filmes que assina, se empenha em 
eliminar tudo aquilo que poderia lhe fazer sombra fisicamente. 
Do mesmo modo, ele provavelmente não teria deixado John 
Malkovich exceder-se a seu bel prazer (o que, convenhamos, 
deve ser missão quase impossível—é só ver A troca / The Chan-
geling, 2008, do próprio Eastwood, no qual Malkovich não 
economiza suas sempre impagáveis mímicas faciais). Em outros 
termos, basta comparar Na linha de fogo a Crime verdadeiro 
(True Crime, 1999) ou a Dívida de sangue (Blood Work, 2002) 
para se dar conta de que Petersen tem um pouco mais de talento 
do que Eastwood na mise en scène das perseguições, sejam elas 
a pé ou de carro. Mas tudo isso são apenas detalhes. Em relação 
ao resto, Na linha de fogo é por completo um filme de Eastwood, 
um filme que demonstra que a política dos atores é às vezes mais 
pertinente que a política dos autores. Na linha de fogo participa 
plenamente da operação de fetichização de si próprio na qual 
Eastwood se empenhou por volta dessa época; esta é, inclusive, 
provavelmente a razão pela qual ele aceitou atuar para Petersen, 



Clint FuCking Eastwood

77

ele, cujas aparições em filmes dos outros se tornam mais e mais 
raras já nessa época. A primeira aparição do personagem de 
Frank, por exemplo, é fiel ao mito do cavaleiro solitário e silen-
cioso. É mais ou menos o mesmo início de Dívida de sangue: 
um homem sozinho surge de repente no plano e encara um 
parceiro que fala muito e um mundo que se movimenta rápido 
demais. O filme constrói, sobretudo, a lenda de Frank. Muito 
rapidamente, ficamos sabendo que um assassino está no encalço 
do Presidente dos Estados Unidos; mas o assassino termina 
por confessar que ele está mais no encalço do próprio Frank, 
que o personagem do presidente é secundário, que o que conta 
é o seu combate com Frank, do qual o presidente é apenas a 
desculpa, a cereja do bolo, o creme sobre o café, uma espécie 
de MacGuffin. O homicida, que assume o nome de Booth—o 
nome do assassino de Lincoln—, é obcecado pela presença de 
Frank outrora ao lado dos Kennedy, e por sua incapacidade de 
proteger o presidente jfk em um dia maldito de novembro, em 
Dallas. Ele reuniu todos os documentos que pôde encontrar que 
mostrassem Frank, ainda jovem, fotografado ao lado do casal 
Kennedy. Não é, portanto, uma simples história de suspense, é 
o mito americano que imediatamente se desdobra, de um lado 
no tempo dos “grandes presidentes”, e de outro, no espaço da 
“nação americana”, vale notar. Os créditos de abertura desfilam 
por sobre a nata dos monumentos cívicos de Washington dc. O 
jovem parceiro de Frank, Al, acha que essa cidade é mal estru-
turada: Vermont, Connecticut, Massachusetts não são nomes de 
ruas muito práticos para se orientar, não tão claros quanto 1, 2, 
3 ou a, b, c. É por isso que ele se perdeu e está atrasado. Eviden-
temente, Frank não gosta de atrasos e domina a fundo o mapa 
da capital federal e, por conseguinte, a geografia nacional. Os 
nomes de rua que assombram a primeira sequência são apenas 
o anúncio de um filme que será uma viagem incessante através 
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dos Estados Unidos, guiada por um presidente de ficção que se 
chama oportunamente Traveller: o viajante.

A fetichização eastwoodiana opera, pois, de acordo com 
o eixo duplo do espaço e do tempo: nosso homem se caracte-
riza como um duplo viajante. Primeiro no espaço, o Fetiche 
Eastwood—como se disséssemos o Grande Bisão—é aquele 
que plana como uma sombra benevolente sobre o território. 
Ele pode, como o Robert de As pontes de Madison, percorrer 
o mundo para fotografá-lo. Ele pode percorrê-lo em todos os 
sentidos e em todas as suas paisagens para se vingar, como o 
Munny de Os imperdoáveis. Em Poder absoluto, essa capaci-
dade de planar em todos os lugares torna-se magia ubiquista: 
Luther, o protagonista, aparece (diante da sua filha, atrás de um 
assassino) como por encanto, e desaparece (sob disfarces ou um 
para-sol) com a mesma facilidade desconcertante. Ele possui 
um apartamento, no qual não mora, e uma casa, na qual mora; e 
ainda a casa de sua filha, onde se introduz de mansinho o tempo 
todo. E, é claro, ele compra passaportes falsos e arromba como 
bem entende as moradas mais bem guardadas. O filme leva tão 
longe o controle absoluto do espaço por seu protagonista, que 
a credibilidade de uma ou duas cenas padece com isso—como 
aquela na qual o sexagenário Eastwood é capaz de deixar pra 
trás, ziguezagueando entre as árvores, dois agentes secretos 
ultratreinados. Mas a credibilidade conta menos aqui do que o 
princípio: é claro que é imperativo para o cineasta que o terri-
tório seja seu, o nome de seu domínio, se ele quiser conquistar o 
status mítico que visa.

O outro eixo de fetichização é o tempo. Eastwood parece 
sempre datar de uma outra época, e voltar à nossa como cava-
leiro solitário e herói salvador. Em Cowboys do espaço (Space 
Cowboys, 2000), temos Icon, o satélite entupido de ogivas nucle-
ares enviado pelos soviéticos para o espaço na época da Guerra 
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Fria; satélite praticamente esquecido e que tem a péssima ideia 
de dar defeito e de ameaçar se chocar com a Terra. Este péssimo 
despertar do satélite obriga o despertar de outro ícone ador-
mecido, Frank Corvin/Clint Eastwood, que se tornará imediata-
mente o queridinho dos americanos—a ponto da própria nasa 
ter que se dobrar diante de todas as suas vontades—e que vai (é 
claro) salvar o mundo. Se frases como “o retorno é o movimento 
natural do cineasta” ou “Eastwood é o fantasma que retorna, 
que não cessa de retornar para assombrar a América” tornaram-
-se doxas da crítica, é porque Eastwood trabalhou para isso. 
Estas constatações não são erradas, mesmo se frequentemente 
as tomemos como sinais de um discurso melancólico, mórbido 
até, a respeito do mundo (todos nós não fazemos nada além de 
retornar, a Terra inteira é uma sepultura). Ora, é exatamente, ou 
pelo menos também, o meio para o Fetiche Eastwood himself 
se dotar de uma espessura temporal inédita: não apenas ele está 
aqui e em todo lugar, mas ele é o agora e o tempo que retorna, 
ele é o passado e o presente, e talvez também, certamente 
também, o futuro. A prova: o assassino Booth termina por dizer 
a Frank algo como: “Vão escrever livros sobre nós, Frank. Estou 
olhando para uma lenda viva”. Ao final de Na linha de fogo, 
Frank tendo, claro, ganhado a partida, o presidente lhe envia sua 
própria limusine e Frank se dirige familiarmente à estátua de 
Lincoln: “I wish I could have been there for you, pal” (“Gostaria 
de ter estado lá pra você, parceiro”). À persona eastwoodiana é 
preciso, pois, acrescentar esta outra característica: uma capaci-
dade de se metamorfosear no próprio país. Eastwood não cessa 
de se inflar na medida do tamanho da América, tudo o que lhe 
acontece, acontece também à América. Clint não é mais um 
homem, não apenas, mas uma terra e um ícone quase religioso. 
Esta inflação do ego, que poderíamos sem dúvida achar um 
pouco pretenciosa, vista daqui, é um movimento muito natural 
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na arte americana. Eastwood não inventa nada: ele se inscreve 
na longa lista de artistas, de todo tipo de técnica, a se pensar 
como um modelo possível para a América, como uma versão 
idealizada da América. H. D. Thoreau ou Walt Whitman pode-
riam ser os primeiros dentre estes.

Stéphane Bouquet é escritor, roteirista e 
crítico de cinema, tendo sido por muito 
tempo redator da revista francesa Cahiers 
du cinéma. Entre suas publicações de 
cinema estão Sergeï Eisenstein (Cahiers du 
cinéma—Coleção Grandes autores, 2008) 
e Gus Van Sant (em colaboração com Jean 
Marc Lalanne, Cahiers du cinéma, 2009).
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As entrevistas de Clint Eastwood passam-nos a impressão 
de trivialidade. “Gosto de personagens que enfrentam algum 
desafio que precisam superar.” “Nos meus filmes, a história ainda 
é o elemento central.” “Procuro histórias que me despertem e 
em que tenha algo para contribuir.” Que os jornalistas fazem 
perguntas banais, já sabemos. Mas e as respostas? Existe alguma 
verdade nelas?

Acreditamos que sim. Sabemos que Clint Eastwood 
costuma ser direto, ou, como disse James Woods a propósito 
de sua colaboração em Crime verdadeiro (True Crime, 1999), 
“With him, you get what you see [Com ele, as coisas são como 
parecem]”. Sem bullshit.

O problema é que estas frases de Clint não elucidam os 
filmes. Sequer conseguem diferenciá-los do drama mais inex-
pressivo ou da telenovela mais rudimentar. Uma visão de 
cinema como narrativa de enredos movidos por conflitos e 
intrigas, com enfrentamentos de heróis e vilões, vinganças, 
amizades, triângulos amorosos etc. Bastam alguns cliques no 
controle remoto para encontrá-los.

Essas características, entretanto, estão presentes em muitos 
filmes de Eastwood e despertam, ao lado de outros aspectos 
francamente comerciais (afinal, é preciso afirmar o óbvio, o nosso 
cineasta octogenário continua fazendo filmes porque há quem 
pague ingressos para vê-los), certa desconfiança entre parcelas do 
público. Cowboys do espaço (Space Cowboys, 2000), por exemplo, 
aparenta ser uma ficção científica espacial oportunamente emba-
lada pelo N’Sync, a bandinha pop da moda; o cartaz de Um mundo 
perfeito (A Perfect World, 1993), uma fotografia em tons sépia 
em que Kevin Costner segura a mão de uma criança, sugere uma 
história de amizade cafona de lavar a alma; a sinopse de Além da 
vida (Hereafter, 2010) confunde-se com alguma adaptação esoté-
rica da literatura vulgar de autoajuda. Não faltam exemplos.



Nikola Matevski

84

Descobrimos, entretanto, que o diretor imprime nestes 
filmes, e em muitos outros, um olhar peculiar reconhecível por 
qualquer cinéfilo minimamente sensível. Os substantivos são 
recorrentes: elegância, classicismo, simplicidade, mestria. Um 
cineasta que “vai direto ao ponto”, que narra dramas fortes e 
esguios sem adereços supérfluos. Descobrimos assim que, por 
trás da deliciosa inverossimilhança, Cowboys do espaço revela-
-se um belo tratado sobre o envelhecer, que Um mundo perfeito 
é uma história de amizade, sem dúvida, porém num mundo 
cheio de fendas, e que Além da vida é um minucioso espelho do 
momento histórico em que vivemos.

Portanto, quando Clint Eastwood afirma que seu cinema 
é motivado por histórias com conflitos ou por personagens que 
enfrentam desafios, ele não está regurgitando clichês, mas postu-
lando verdades fundamentais. Elas são os pilares da tradição 
artística que permeia a história do cinema americano. Eastwood 
não é o criador de tais verdades, mas ele devolve-lhes o sentido 
a cada passo dado, mostrando-nos que uma ficção narrada pelo 
cinema pode enfrentar as transformações do nosso tempo.

Não precisamos esquecer essa obviedade para substituí-la por 
codificações que críticos tiram da cartola e que, infelizmente, com 
o passar do tempo, transformam-se em receitas de interpretação e 
instruções de “leitura” das obras de arte. Evidentemente, a tarefa 
do pesquisador e do estudioso de cinema é dar peso às palavras 
e explicar o que é essa elegância, qual é a natureza da tal mestria, 
que sensibilidade é essa que transforma o drama ordinário em 
evento extraordinário. De nada servirá, entretanto, identificar 
na obra de Clint as recorrências—as paternidades deslocadas, 
os personagens assombrados pela morte, a busca pela justiça, os 
efeitos devastadores da violência, a desconfiança das instituições 
políticas e religiosas—se não formos humildes o bastante para 
entrar em acordo com as fundações que este cinema coloca para si.
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Se conseguirmos estabelecer uma relação de tal natureza, 
iremos perceber a força mais elementar destes filmes e nos 
deleitar, porque temos acesso a ela por nenhuma outra instância 
a não ser a do cinema—na escuridão e nos tons quentes que 
abraçam os personagens nos planos médios de As pontes de 
Madison (The Bridges of Madison County, 1995), nos arranjos 
orquestrais de Lennie Niehaus para as melodias compostas por 
Eastwood, na montagem de Joel Cox, nas escolhas de atuação de 
Morgan Freeman, Laura Dern, Sean Penn, Marcia Gay Harden, 
Gene Hackman, Kevin Spacey e tantos outros, mas também nas 
opções de direção que permitem a manifestação desses talentos 
e que denunciam a visão do artista. Mais que isso, iremos sentir 
e perceber as liberdades que Eastwood toma com as convenções, 
assumindo para si riscos e imperfeições que o afastam radical-
mente dos lugares-comuns.

Em meio às balizas que acabamos de sugerir ao leitor, falta 
destacar uma premissa central que será o nosso tema: a identi-
ficação com o herói. O relacionamento que estabelecemos com 
os protagonistas, mediado pela instância narrativa, que por meio 
de aproximações ou distanciamentos nos faz compartilhar ou 
encarar o drama dos personagens, constitui uma força essencial 
da experiência do cinema. Na obra de Eastwood, ela é poderosa 
porque é pontuada pelos intervalos de tempo em que os filmes 
tiram licença das obrigações mais estritas da narração para nos 
dar acesso à consciência dos personagens. Essas pequenas janelas 
de tempo não revelam apenas os sentimentos dos homens, mas 
nos colocam diante do peso de suas existências. Em suas fissuras 
encontramos a escuridão infinita dos heróis corroídos pela 
responsabilidade e pelo peso das decisões que precisam tomar.

Ao longo de sua carreira, Eastwood sempre teve que lidar 
com a pecha de ator associado a heróis justiceiros, homens 
durões, inclementes e sem remorsos que atiram para matar. É 
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uma imagem surgida em meio aos diálogos lapidares de Dirty 
Harry e na esteira dos westerns de Sergio Leone e filmes de 
guerra como O desafio das águias (Where Eagles Dare, de Brian 
G. Hutton, 1968) e Os guerreiros pilantras (Kelly’s Heroes, de 
Brian G. Hutton, 1970). Essa persona cristalizada do ator não 
pertence ao clube dos mocinhos que se encaixam positiva-
mente nas estruturas consolidadas do trabalho, da religião e da 
família. Basta reparar na solidão de Dirty Harry, o policial em 
atrito com o mundo filmado por Don Siegel em Perseguidor 
implacável (Dirty Harry, 1971) como um caubói num deserto 
de concreto.

A partir do momento em que Clint assume a direção dos 
seus projetos, os protagonistas não se tornam heróis positivos, 
mas conquistam o heroísmo nos termos próprios de sua ética 
individual. A moral do herói não espelha aquela circunscrita 
na comunidade, mas reside como um valor interior ao perso-
nagem. As instituições sociais que deveriam ser guardiões de tais 
valores não passam de centros de poder tomados pela corrupção 
ou paralisados pela apatia sistêmica. Em O cavaleiro solitário 
(Pale Rider, 1985), por exemplo, a Igreja é uma peça na rede de 
poder e corrupção de um prefeito. É necessário, no entanto, um 
padre pistoleiro para fazer o que é certo. A relação com a comu-
nidade é igualmente torta. Muitas vezes ela precisa ser salva 
ou corrigida pela intervenção externa (O cavaleiro solitário, O 
estranho sem nome / High Plains Drifter, 1973, Poder Absoluto 
/ Absolute Power, 1997); em outros casos, ela é formada a partir 
dos laços de amizade surgidos do convívio inesperado. Em Josey 
Wales, o fora da lei (The Outlaw Josey Wales, 1976), o percurso 
do homem que pretendia vingar a morte de sua família constitui 
uma nova comunidade e um novo lar composto por outsiders, 
inclusive aqueles que outrora eram considerados os grandes 
inimigos da América branca—os índios.
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Em filmes posteriores, a integridade moral do herói pode 
continuar firme e intacta ao custo do isolamento. O cavaleiro 
solitário de Crime verdadeiro é um bom exemplo. Neste filme, 
a justiça somente é possível quando sabemos a verdade; não 
a verdade material dos fatos obtida cartesianamente por uma 
máquina jurídica, mas a verdade farejada pelo nariz do jorna-
lista Steve Everett (Clint Eastwood). O editor pede-lhe apenas 
uma matéria protocolar de enfoque humano sobre os últimos 
momentos de um prisioneiro condenado à morte. Everett tenta 
manter-se na linha, mas não consegue. No decorrer da entre-
vista, diante da presença do homem encarcerado, as anota-
ções do jornalista tornam-se rabiscos indispostos. Ainda que o 
condenado tenha assumido para si o papel social e midiático 
de falar o que se espera dele (a crença em Deus, a solidão, o 
arrependimento), Everett desmonta o discurso pronto e intui a 
verdade quando encara o outro nos olhos. O “enfoque huma-
nista” não passa, afinal, de uma muleta da má consciência que 
dissimula a falta de interesse genuíno no destino dos indivíduos. 
O encontro sela a certeza da inocência do prisioneiro e abre um 
caminho sem volta: a completa entrega de Everett para a desco-
berta da verdade poderá revelar aquilo que escapou ao detector 
de mentiras, às testemunhas, aos advogados, e ao júri, mas irá 
custar-lhe caro. Na última cena, o cigarro que Everett joga no 
chão carrega a mesma amargura do cachimbo que Ransom 
Stoddard (James Stewart) tenta fumar e larga nos últimos 
instantes de O homem que matou o facínora (The Man Who 
Shot Liberty Valance, de John Ford, 1962). O primeiro revela a 
verdade, mas perde a família e vaga como cavaleiro solitário. O 
segundo confronta-se a com a mentira que lhe permite viver a 
vida americana plena, conquistada ao custo do esquecimento 
e solidão do verdadeiro herói. A solidão de Everett é uma 
tragédia fordiana, mas a felicidade da família que seu sacrifício 
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reconstruiu é tão fantasmagórica quanto aquela mostrada por 
Alfred Hitchcock no último plano de O homem errado (The 
Wrong Man, 1956).

O protagonista eastwoodiano torna-se um homem profun-
damente dividido entre a responsabilidade moral obstinada e as 
situações perturbadoras que exigem ação imediata. Em Menina 
de ouro (Million Dollar Baby, 2004) e Gran Torino (2008), a 
gravidade das decisões que precisam ser tomadas alcança um 
patamar amedrontador. Aqui, o herói não se sobressai ao cole-
tivo para corrigi-lo, mas está submetido e marginalizado por ele: 
a América de Walt Kowalski em Gran Torino tem o tamanho 
de seu quintal (o restante é dominado por imigrantes). Por sua 
vez, em Menina de ouro, Frankie Dunn está cercado pelo seu 
ginásio decadente. Mas, por mais que evitem, esses personagens 
serão envolvidos em novos ciclos de convivência e amizade, 
com o vizinho hmong Thao, no caso de Kowalski, e com a aspi-
rante a boxeadora Maggie Fitzgerald, no caso de Dunn. O 
desenrolar das tramas levará inevitavelmente a duas tragédias: 
confrontados com escolhas insuportáveis, os personagens serão 
tomados por uma escuridão lúgubre e infinita, imagem de suas 
almas erodidas. As soluções para os problemas que enfrentam 
são simétricas na radicalidade e nas consequências. Dunn não 
reconquista a filha (como Luther Whitney havia conseguido 
em Poder absoluto) e seu espírito esvai-se do filme junto com a 
vida que é obrigado a tomar. A decisão de Kowalski é análoga e 
leva-o ao sacrifício pessoal. A solidão aqui não é destino último 
dos personagens, mas o começo de um percurso que os levará 
para a finitude, seja pela deterioração espiritual, seja pela morte 
do corpo físico.

Se há uma trajetória dos heróis cinematográficos de 
Eastwood, é aquela que parte de uma identificação básica, uma 
sobreposição das ações dos protagonistas com a concretização 
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dos nossos desejos—como o policial Dirty Harry que acerta as 
contas da injustiça em nosso nome—para terminar na cumplici-
dade que sentimos com o peso moral que esse acerto de contas 
acarreta, chegando até o limite da autodestruição (o sacrifício 
Walt Kowalski em Gran Torino). Não se trata mais das brinca-
deiras de criança, dos cowboys and indians homenageados na 
doce melancolia de Bronco Billy (1980), mas da maturidade 
e das cicatrizes que carregamos na vida adulta, como em Os 
imperdoáveis (Unforgiven, 1992). Neste filme, o pistoleiro Will 
Munny não é bom de pontaria e tem sérias dificuldades para 
montar um cavalo. Mas, a contribuição de Eastwood aos heróis e 
anti-heróis americanos não está na caracterização superficial dos 
personagens, mas reside mais profundamente no retrato da alma 
corroída de um homem que mata e, ao matar, “tira das pessoas 
tudo aquilo que elas têm e tudo aquilo que elas terão”. É onde se 
encontra sua escuridão.
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Dizer que o cinema de Clint Eastwood é quase clássico leva, de 
imediato, a questionar a intromissão desse “quase” numa cons-
trução em princípio perfeita. Com efeito, quem mais clássico do 
que Clint no cinema contemporâneo? Quem, mais do que ele, é 
incapaz de desviar nossa atenção do trajeto do herói chamando 
para algo acessório? Quem, mais do que ele, procura respeitar 
as leis da transparência, como se atrás da câmera não existisse 
ninguém? Quem, mais do que ele, teria o direito de ser chamado 
de o último moralista?

No entanto, algo na tela distingue seus filmes dos modelos 
dos grandes clássicos. Tomemos Josey Wales, o fora da lei (The 
Outlaw Josey Wales, 1974): um herói, sem dúvida: o homem que 
teve casa e família destruídos pelos soldados da União e que 
nunca se renderá aos vencedores. Mas Josey não enfrenta um 
malfeitor ou dois. Enfrenta quase o exército inteiro. Algo se 
revela nele de inumamo, algo que o distingue dos heróis clás-
sicos do cinema americano. Josey, mais que um homem, é o espí-
rito do Sul. Ou antes, um fantasma, inapreensível, ubiquo, voraz.

Ou tomemos aquela que talvez seja sua obra-prima, Os 
imperdoáveis (Unforgiven, 1992). Um faroeste exemplar, ou 
quase. Mesmo levando-se em conta que ali temos um encontro 
de grandes pistoleiros, é preciso reconhecer que um outro 
elemento se insinua como central: o escritor, aquele que conta 
as histórias, que transforma a triste realidade de atiradores 
idiotas, bêbados e sádicos na encantadora épica de que meninos, 
como Schofield Kid, o míope, querem fazer parte. O escritor, 
W. W. Beauchamp, embevecido em parte com o que vê e ouve, 
em parte com sua própria escrita, elabora o mito do Oeste, esse 
mito que em nossa imaginação é preenchido por James Stewart, 
Gary Cooper, Henry Fonda e, mais do que todos, John Wayne. 
Os heróis clássicos de uma nação em que as crenças morais e os 
hábitos andavam juntos. Os heróis hoje inatingíveis, inimitáveis. 
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Fantasmas que ainda podemos ver na tela, mas em que já 
ninguém se resigna em acreditar.

Os imperdoáveis não é um filme sobre pistoleiros, ainda que 
capazes de abater a vítima enquanto ela está na privada. É sobre 
o tempo, aquilo que nos é irrestituível, irreversível, que carrega 
a vida, os entes queridos, que não admite mais cowboys garbosos 
defendendo grandes ideais, pois estes também se foram. Se 
foram levando junto o classicismo. Por isso dizer que Clint é 
“quase” um clássico tem pertinência. É como se os grandes 
cineastas do passado vivessem nele, pois é com eles que procura 
dialogar. Daí Os imperdoáveis constituir muito mais uma 
necrópsia do western do que a ressurreição em que acreditamos 
logo que apareceu, tão grande era a sua vivacidade. As revisões 
permitem notar com mais clareza que essa vivacidade se origina 
do entusiasmo com que o filme de certa forma questiona o mito 
para reentronizar a história.

Não é tão diferente assim o que vemos em Gran Torino 
(2008). Desta vez o personagem de Clint Eastwood é um soli-
tário, perdido numa cidade que o rejeita (pois tomada por 
estrangeiros, por orientais, seres que um racista como ele vê 
como inferiores), numa família que o ignora (seus filhos usam 
carros japoneses, suprema humilhação para o operário aposen-
tado da Ford), num meio no qual não cabe mais (seu bairro está 
tomado por gangues de jovens), e tendo perdido seu único elo 
com o mundo dos vivos, a esposa. 

Eis a situação objetiva de Walt Kowalski: só lhe resta a 
bandeira americana hasteada diante da casa e o senso do dever, 
isto é, da moral. Ele não é Harry Callahan, mas que importa? Os 
valores de Harry, ele os introjetou um dia, o que o credencia a 
tornar-se uma espécie de justiceiro do bairro. Em nome desses 
valores, no mais, ele pouco a pouco levantará as objeções que faz 
ao contato com estrangeiros, se disporá a ensinar a esses garotos 
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o valor de um velhinho e, no mais, a oferecer-lhes lições de uma 
ética que parece não mais vigorar (à maneira pouco delicada de 
um Harry, o sujo).

Eis aí Clint em toda sua malícia: seu Kowalski, que começa 
por ser detestável, ou quase, ou que em todo caso é um velho 
apegado a tempos idos, como em geral são os velhos, bem, esse 
Kowalski pouco a pouco nos seduzirá com suas noções anti-
quadas de justiça e convivência, noções de que só esses orientais 
estranhos da família ao lado parecem partilhar.

Esse Kowalski nos promete, afinal, uma vingança terrível 
contra a gangue que seviciou os seus jovens amigos, os irmãos 
vizinhos. Ele nos leva a sonhar com a ideia de que Kowalski é 
o velho Clint Eastwood, capaz de puxar o revólver e matar uns 
cinco com sua pistola infalível. Só então saberemos que Harry, o 
justiceiro acima da lei, ou Kowalski, ou lá quem seja, não existe 
senão como um fantasma, um velho incapaz de repetir as faça-
nhas dos heróis do passado. Ele usará, é certo, um estratagema 
bastante cheio de imaginação para combater os malfeitores, mas 
ao preço de uma enorme frustração para o espectador. Pois é 
isso que nos pode oferecer o contemporâneo: a frustração do 
quase reencontro com os ideais do passado clássico.

Nenhum filme, no entanto, representa melhor, para mim, 
essa convivência entre tempos (reais e imaginários) diversos na 
obra de Eastwood do que Bronco Billy (1980). Nenhum talvez 
nos leve tão próximo desse diálogo com os mortos tão frequente 
em seu cinema. E não é também uma forma de diálogo com os 
mortos que se estabelece, quando Clint, de maneira cada vez 
mais insistente, assume como seus exemplos os grandes cineastas 
clássicos, sem nunca deixar de levar em consideração o desvio por 
excelência que representa sua experiência com Sergio Leone?

O que temos em Bronco Billy é um modesto circo do 
Oeste. Já não existem cowboys, índios, pioneiros, homens livres 
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vivendo com a natureza, enfim esses seres olímpicos que povo-
aram nossa imaginação.

Povoaram, sobretudo, a imaginação de Bronco Billy, que, 
ex-presidiário, ex- vendedor de sapatos em Nova Jersey, parte 
para gerenciar um mambembe circo do Oeste, onde figura 
como o grande atirador, acompanhado por uma trupe de outros 
ex-presidiários. O que temos ali é, evidentemente, um simu-
lacro do Oeste: chefes índios que se deixam morder por cobras, 
um laçador que nada tem a laçar, apenas pode escapar de suas 
próprias micagens.

Existe algo de banalmente clássico neste filme, e que cons-
titui a sua moral: a suposição de que a realidade pode ser contor-
nada pela imaginação, de que qualquer homem pode ser o que 
quiser, desde que assim o deseje. A liberdade iguala a realidade 
pela força da imaginação.

No entanto, a superposição dos tempos é uma ideia colo-
cada ali já de maneira muito clara e em cenas por vezes notáveis. 
Uma delas: uma agência bancária é assaltada quando Bronco 
Billy vai trocar um cheque. Ao frustrar o assalto (indignado por 
ver uma criança ameaçada, ele reage e atira contra os bandidos, 
mas não os mata, só lhes tira as armas), torna-se uma celebri-
dade instantânea no buraco em que se encontra, em Montana, 
ou Idaho, ou algum lugar assemelhado. Mas ele não está interes-
sado em seus 15 minutos de fama. É um homem do Oeste, não 
lhe interessa a televisão. O que faz, tudo o que diz para os repór-
teres empenhados em obter uma declaração do herói do dia, é 
aproveitar a chance de chamar os espectadores para o seu show.

Como se isso não bastasse para demonstrar o anacronismo 
do personagem, quando as coisas apertam, ele decide assaltar 
um trem. É um gesto de desespero, mas isso não lhe importa. 
Aliás, ele nem se dá conta de que os trens que passam por ali 
não andam na velocidade de antigamente. O assalto é, claro, 
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um fracasso. Mas o que importa é a conclusão da sequência. No 
trem, um menino observa a ação da trupe e fala a sua sonolenta 
mãe: “cowboys e índios”… Ela, sonolenta, responde algo como 
“claro, querido, claro…”—não por achar que ele viu cowboys e 
índios, mas confiando na infinita capacidade infantil de sonhar 
e de, nos sonhos, aproximar o real da fantasia, mas também o 
passado do presente.

Clint Eastwood superpõe na pessoa de Bronco Billy o 
tempo da imaginação ao tempo da realidade com tal intensidade 
que o personagem pode mesmo acreditar por um momento que 
está no Oeste selvagem e não num descampado cercado de cons-
truções, trens velozes, fast food, postos de gasolina. Não é apenas 
que Billy abstraia a existência disso tudo: o que ele não admite é 
o correr do tempo.

Mais tarde, essa exploração ganha consistência na forma 
de um diálogo mais ostensivo com o o passado do cinema. Um 
diálogo que, no caso de Os imperdoáveis, não nega a tradição, 
mas a evoca e a desloca, na medida em que sabe que os velhos 
heróis construtivos estão mortos. A inocência está perdida (o 
que não acontece, ainda, em Bronco Billy, não ao menos de 
maneira clara), e a inocência é irrecuperável.

Mas esses cowboys do passado são fantasmas que nos 
habitam, que ainda propõem um mundo em que força e justiça 
sejam equivalentes. Não é a isso a que aspira, também, o 
operário aposentado de GranTorino? E não é tudo uma questão 
de tempo em, digamos, Menina de ouro (Million Dollar Baby, 
2004)? Não existe ali um treinador especialista em perder o 
timing de seus lutadores? Não existe uma garota muito velha 
para começar a lutar? Neste melodrama, talvez o seu filme mais 
amargo, existe também um passado nebuloso (o que se passou 
entre o treinador e sua filha, para que ela nem mesmo responda 
às suas cartas?), um tempo que o treinador busca reencontrar na 
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lutadora, que se torna sua filha. À morte simbólica de uma, no 
entanto, sobrevirá a morte real da outra: um excesso de dor para 
o personagem, nesse caso: ele não habitará mais o mundo do 
mito, nem o da realidade, nem o do passado, nem o do presente: 
ele desaparecerá.

O que tento dizer a respeito desse cinema quase clássico, e 
os exemplos e variantes poderiam se multiplicar, é que a mise en 
scène clintiana, se retoma o código clássico (equilíbrio, simplici-
dade, despojamento, eficácia, primazia da história a ser narrada 
e, dentro dela, do herói), não retorna ao mundo clássico, exceto 
para constatar seu desaparecimento, o que faz os filmes, em 
particular os mais bem-sucedidos, se construirem sobre a tensão 
entre real e ideal, lenda e história, mundo material e ficção 
(ou imaginação). Essas polaridades, presentes em cada filme, 
mostram-se irredutíveis. Em Gran Torino (como em As pontes 
de Madison / The Bridges of Madison County, 1995), o presente 
não assimila as virtudes do passado, assim como em Os imper-
doáveis a realidade resiste ao mito e em Bronco Billy o prosaico 
Oeste do presente não se curva ao poético Oeste selvagem 
concebido pelo herói.

O tempo de Clint Eastwood não é clássico, mas o fato de 
conhecer esse fato não o impede de voltar-se ao passado, onde 
poderá ao menos dialogar com aquilo que a América sonhou ser 
um dia. Esse diálogo é que permite ao autor não se perder na 
nostalgia: os velhos cowboys, idealizados ou não, enfrentavam, 
afinal, os desafios de seu tempo; não há como se pretender 
contemporâneo e abdicar dos desafios do presente: em defini-
tivo, Clint, esse cineasta quase clássico, não é disso. 
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Clint Eastwood, na melhor tradição do cinema americano 
(talvez devêssemos dizer: do cinema republicano), filma a ação 
e o conflito. Ele chega direto ao ponto, não disfarça as questões 
essenciais dos filmes em pegadinhas de roteiro ou construções 
rebuscadas. Sua mise en scène segue a frontalidade e a retidão 
dos grandes homens de ação da história de Hollywood (Hawks, 
Dwan, Walsh, Huston, Siegel). Clint faz um cinema calcado 
no confronto dramático e na ação física, com um conflito 
moral como ponto culminante. O que dá a força de Menina de 
ouro (Million Dollar Baby, 2004), por exemplo, não é apenas 
a maneira frontal com que ele aborda um tema tão delicado 
como a eutanásia, mas principalmente o fato de que tudo recai 
sobre a consciência de um indivíduo apanhado entre duas ações 
possíveis e contraditórias. Um homem deve decidir que atitude 
tomar: eis a situação dramática central do cinema de Eastwood. 
Como os personagens de John Ford e Howard Hawks, o homem 
eastwoodiano age segundo uma moral que não lhe é imposta de 
fora, mas que ele descobre trilhando o caminho da vida. 

Isso destoa do mundo atual. Em tempos de politicamente 
correto, o homem é afastado das escolhas morais: os valores vêm 
pré-fabricados, não se tem a menor responsabilidade sobre eles. 
Face à normatização dos discursos e das práticas, nossa socie-
dade se engessa espiritualmente—só há a norma e o desrespeito 
à norma; a consciência não trabalha, aceitando o conforto que 
o establishment oferece em troca de passividade; as coisas são 
reduzidas a um vocabulário jurídico, técnico, frio; não sobra 
espaço para o amadurecimento moral, que obrigaria os homens 
a pensar sobre a natureza e o valor de seus atos e decisões. Algo 
da complexidade do homem se perdeu. Há uma tendência hoje, 
que se verifica em muitos filmes de jovens autores, a excluir do 
mundo a dimensão do conflito. O grande sonho conservador de 
um mundo sem contradições se realiza pouco a pouco.



Luiz CarLos oLiveira Jr.

100

Mas em Clint Eastwood não se vê nada disso. Seu mundo é 
tão conflituoso e repleto de contradições quanto o de Fritz Lang. 
Seus heróis não são incorruptíveis: bebem, têm ideias contro-
versas e, ao agirem com teimosia e violência, colocam em risco a 
vida dos outros. Eastwood filma a zona de confusão e dubiedade 
de onde emerge a consciência moral, essa zona desconfortável 
em que se entrecruzam todas as dúvidas existenciais. Ele sabe 
que a natureza do homem é ambígua, e enxerga de frente essa 
ambiguidade, ou seja, ele não foge ao problema.

Em Coração de caçador (White Hunter Black Heart, 1990), 
filme em memória a John Huston, Clint Eastwood assume o 
papel do cineasta, do diretor, daquele que comanda o show, com 
toda a dose de responsabilidade que isso implica. Seu perso-
nagem, John Wilson, está na África para as filmagens de uma 
aventura hollywoodiana, mas insiste em atrasar a produção, 
pois está obcecado com a ideia de caçar um elefante. A caçada 
precisa acontecer, segundo ele, antes das filmagens, não pode 
ficar para depois. O roteirista, irritado e preocupado com o 
desejo insano de Wilson, discute com ele, dizendo que o filme 
está indo para o buraco por conta de sua obstinação em cometer 
um crime. Wilson, mantendo seu olhar sempre na mesma 
direção, como quem contempla uma ideia fixa, rebate o argu-
mento do roteirista: não, matar um elefante não é um crime, é 
um pecado, é muito pior. Cometer um crime é estar disposto a 
responder perante um conjunto de leis forjado pelos homens. 
Cometer um pecado é estar disposto a prestar contas com o 
Criador, é rivalizar com as leis da Natureza. Wilson quer testar 
o limite do livre arbítrio humano, quer experimentar o último 
estágio de um sentimento que começa na infância, quando, ao 
jogar uma pedra no rio, vemos os círculos concêntricos que 
se formam na água e nos encantamos com a possibilidade de 
intervir no mundo exterior. Ao maravilhamento da infância, a 
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consciência adulta adiciona o perigo contido nessa ação. Esse 
perigo é o que move John Wilson.

Na caçada, por imprudência sua, morre o rapaz africano 
que trabalhava para ele como guia. Wilson volta para o set de 
filmagem, assiste ao choro dos africanos, senta em silêncio em 
sua cadeira de diretor, ergue o rosto e diz: “ação”. Sua consci-
ência agora pesa uma tonelada—o filme pode então começar a 
ser rodado, não para expurgar essa culpa, mas para dialogar com 
ela de alguma forma. A responsabilidade sobre o ocorrido não 
pode ser transferida para nenhuma estrutura social, cultural ou 
psíquica que estaria sobredeterminando as atitudes do perso-
nagem. O homem, no universo eastwoodiano, é consciente de 
seus atos, e os assume.

Eastwood não filma heróis, anti-heróis ou vilões; ele filma 
homens. Seus personagens não são exemplos de virtude; eles 
agem como homens e às vezes falham. São comuns os persona-
gens de Eastwood que vivem solitários, remoendo um trauma, 
uma perda ou mesmo um erro do passado. A solidão é a condição 
do homem eastwoodiano. Mas não é a solidão dos heróis de 
história em quadrinho, isolados por seus superpoderes, sua 
disciplina, sua missão de salvar o planeta; é a solidão do homem 
que se choca com o mundo e se isola em suas convicções, sua 
moral de caçador. Essa solidão implica o monólogo interno da 
consciência; é uma solidão para os fortes (diferente da “solidão 
povoada” da era das redes sociais—a solidão dos fracos).

Em Gran Torino (2008), Walt Kowalski, interpretado pelo 
próprio Eastwood, é um veterano da Guerra da Coreia que 
acaba de ficar viúvo e vive num bairro decadente rodeado de 
imigrantes. Na garagem, conserva um Gran Torino 1972, que o 
adolescente Thao, seu vizinho, tenta roubar pressionado pelos 
membros de uma gangue local. Walt se vê um estrangeiro em 
seu antigo bairro, agora predominado por (outros) estrangeiros. 
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A periferia de Detroit em que o filme se passa é um pouco como 
o Velho Oeste atravessado por Josey Wales no filme de 1976, o 
quinto dirigido por Eastwood (quarto em que atuou/dirigiu): 
cenário de barbárie habitado por desenraizados de diversas 
raças e origens. Lá esse cenário estava relacionado ao limbo 
pós-guerra civil; aqui, às consequências últimas do modelo de 
nação triunfante nessa mesma guerra. Lá era o início do ciclo, 
aqui é o fim. A decadência econômica, portanto, faz uma cidade 
que já foi signo do progresso industrial remontar às origens 
caóticas de um contrato social que não se impõe senão às custas 
da violência. O pacto de convivência nasce da eliminação ou 
assimilação (quase nunca pacífica) dos outsiders, outlaws ou 
quaisquer outros agentes de contradições fundadoras. Mas 
tem um detalhe dessa história que Gran Torino explicita: todos 
são outsiders. A começar pelo polaco Kowalski. Não há um só 
personagem que seja um true american, ou melhor, todos são 
true americans na medida em que revelam uma origem fora do 
território americano e, deste modo, reintegram o devir de um 
país de imigrantes.

Na cena mais pesada do filme, a adolescente Sue, que Walt 
em outra ocasião salvara do assédio de jovens delinquentes, 
chega em casa completamente arrebentada. O que indireta-
mente desencadeou tal agressão extrema foi uma atitude de 
Walt: ele “mandara recado” ao primo de Sue, líder da gangue 
Hmong que perturba a vizinhança, ordenando que a gangue 
parasse de importunar Thao (agora seu amigo e quase filho 
adotivo). Os gângsteres se vingaram estuprando e violentando 
Sue, irmã de Thao. A chegada dela após o ocorrido é um choque. 
Walt, que está lá e presencia esse momento, vai para casa, se 
tranca em um desesperador sentimento de culpa. Ele soca a 
porta de vidro de um armário, se autoflagela, sente sua exis-
tência como um erro da natureza. O espaço ao redor dele se 
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afunda na mais densa escuridão do filme. O cenário se converte 
em espaço mental; o drama se relocaliza nessa espécie de câmara 
obscura da consciência. A sombra no rosto de Eastwood sempre 
existiu para que se pudesse olhar além dele, buscando algo que 
seu rosto esconde e, no entanto, quer confessar. Nessa cena de 
Gran Torino, Walt se entrega à escuridão porque ela nada mais é 
que a substância mesma de sua alma, a matéria de que é feita.

AutorretrAtos nA sombrA 
Gran Torino é o último capítulo de uma série de autorretratos 
que Eastwood realizou no decorrer de sua carreira. Para marcar 
o fim dessa longa série, que começou nos anos 1970, ele se filma 
dentro de um caixão, depois que seu personagem morre. A 
imagem é decerto inquietante. Os autorretratos de Eastwood 
não costumam ser nada indulgentes; são, antes, cenas nas quais 
ele confessa, mais que uma virtude ou um vigor, uma reentrância 
sinistra da consciência e, sob a forma física do envelhecimento, 
uma transformação irreversível do corpo.

Em Impacto fulminante (Sudden Impact, 1983), há aquela 
cena, ainda no início, quando “Dirty” Harry Callahan invade a 
festa de um magnata e lhe faz graves acusações diante de toda 
sua família, acabando por provocar o infarto do velho corrupto. 
Antes do ataque cardíaco, porém, com ar debochado, o adver-
sário havia dito uma frase extraordinária: “Callahan é a única 
constante num universo em incessante mudança”. A frase do 
adversário de Callahan constata um modo de comportamento 
muito próprio da persona de Clint Eastwood; basta observar e 
perceber que uma mesma imagem perpassa seus filmes: de Josey 
Wales a Walt Kowalski, é possível encontrar o mesmo olhar e o 
mesmo semblante—ainda que não o mesmo rosto.

A cada filme, a cada reimpressão de sua persona, Clint se 
mostra o suporte de sua própria aparição, o corpo que receberá 
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o fantasma de si mesmo (num verdadeiro curto-circuito da 
luz). Toda vez que se filma como ator, a tarefa de Clint é fazer 
retornar uma figura do passado; seu rosto é a superfície que 
hospeda desde sempre a mesma imagem. Essa superfície, no 
entanto, vem mudando de textura, ganhando rugas, criando 
vincos, salientando cicatrizes. A mudança não está na imagem 
projetada, portanto, mas antes no seu local de projeção. A partir 
disso, Clint desnuda seu rosto, transforma sua pele numa tela 
com memória, superfície que conserva traços, vestígios de outras 
viagens—ao contrário da tela de cinema que precisa começar 
uma nova sessão sem nenhuma reminiscência da sessão anterior; 
que precisa esquecer cada imagem que passa para dar lugar à 
imagem seguinte. Na pele do rosto de Clint, o cinema encontra 
uma tela viva, com as artérias pulsando na testa—um muro que 
se descasca enquanto assistimos à impassibilidade da imagem 
que a ele se lança. Rosto e imagem, aqui, começam descolados 
um do outro apenas para, no fim das contas, se reunirem numa 
só coisa, o rosto se vendo iluminado por sua própria imagem. 
A melhor forma de perceber a mudança é colocando-a ao lado 
de algo imutável—ou, no caso, sobrepor ambos. A dialética 
entre aquilo que se mantém—a imagem, o ícone—e aquilo que 
se modifica—a pele, o ator—é o modelo em cima do qual Clint 
redescobre seu rosto ao filmar-se envelhecendo.

 A cena de Poder absoluto (Absolute Power, 1997) em 
que Eastwood se esconde atrás do espelho, imagem por si 
mesma evocativa—mais do que isso, um dispositivo realmente 
complexo—, preenche a dupla equação de sua mise en scène. 
Seu personagem vai parar naquela situação quando é surpre-
endido, enquanto praticava mais um de seus roubos artesanais, 
pela chegada do casal formado pelo presidente da república e 
sua amante, que mora naquela mansão. Ao ficar escondido na 
penumbra, vendo a cena sem ser visto (o vidro é transparente 
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para ele e reflexivo para quem está do outro lado), Clint soma 
à ação de alguém que pratica uma arte com as mãos—o roubo, 
mas também os desenhos que seu personagem gosta de fazer 
entre um “trabalho” e outro—aquela do observador imóvel, 
do voyeur que se recolhe ao anonimato para testemunhar uma 
cena (e não uma qualquer, mas sim uma de sexo e assassinato, 
os combustíveis-padrão do voyeurismo). Ele perfaz também 
uma tripla via de diretor-ator-espectador. Ao se esquivar à 
visão de quem está no filme, Clint se entrega exclusivamente à 
nossa visão: essa cena é uma confissão íntima, ele se esgueira ao 
silêncio e ao escuro daquele compartimento para nos sussurrar 
que ainda é o mesmo, embora tenha mudado. O mais impressio-
nante da cena está no que ela revela sobre o rosto de Eastwood 
se esgarçando da escuridão, com melancolia, mas também com 
o vigor do ator/cineasta gigante que ele já se tornara naquele 
momento. Ele refaz ali, como já havia sido em Os imperdoáveis 
(Unforgiven, 1992), seu autorretrato crepuscular. Uma máscara 
pétrea brota das trevas, quase em alto relevo, mais uma escultura 
do que uma imagem bidimensional. Ou uma gravura, como as 
que ele rabisca no início do filme.

Clint afronta e atualiza a assombração do perecimento do 
corpo: ele rejeita as inscrições simbólicas da passagem do tempo, 
aquilo que o homem, nos seus ritos e nas suas artes, no mais das 
vezes preferiu representar somente para manter à distância. 
Para muitos, o cinema é menos a escrita luminosa da vida do 
que a morte em marcha, o universo em procissão fúnebre. Ao se 
filmar no escuro, reduzido ao estado de espectro, Clint sugere a 
realidade fantasmática de um lugar de trabalho que pertence ao 
passado (o métier do artesão).

Na cena do principal confronto em Impacto fulminante, 
o rosto de Clint aparece em radical contraluz, suprimindo sua 
face. Ele esvazia sua imagem, tornando-se a própria escuridão 
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personificada, o próprio nada de onde seu herói emerge para 
socorrer a sociedade de que ele mesmo se vê à margem. Cabe à 
nossa consciência e nossa memória restituir a face oculta—ou 
encarar o vazio como sua manifestação legítima. A tradição 
prescreve o oposto, isto é, que o fundo da imagem seja apagado 
para fazer ressair o mito em primeiro plano. Mas Clint pros-
segue em contraluz (autoiconoclasta?). Antes de uma reticência 
a ser recoberta por uma imagem, trata-se de uma reflexão no 
vácuo, pois quando imagem e suporte se dão as costas um para 
o outro, o resultado é o sumiço de ambos. Permanece a silhueta 
inconfundível. De onde vem essa dispersão súbita dos raios, 
essa antirreflexão ocorrida entre a imagem de Clint e seu rosto-
-tela? Simplesmente da posição que Impacto fulminante ocupa 
em sua obra, a meio-caminho entre um crepúsculo e outro, entre 
o cowboy fantasma dos westerns e o velho rabugento dos anos 
2000. Em 1983, é meia-noite no jardim de Clint Eastwood.

umA Arte do presente
Uma das primeiras pérolas do cineasta, o singelo e belís-
simo Interlúdio de amor (Breezy, 1973), conta o romance de 
uma jovem hippie com um homem mais velho. Os anos 1970 
aparecem lá de maneira bem interessante—década colorida, 
mas triste; libertária, mas conservadora. O filme é romântico sem 
ser piegas, emotivo sem ser over. Há uma grande maturidade 
do diretor na maneira como filma tanto os hábitos da juventude 
quanto os preconceitos da geração anterior. Vemos a amizade e 
o amor nascendo entre dois opostos.

Era o prenúncio de um cineasta que, como poucos, teria 
grande habilidade para filmar os bons sentimentos, os laços 
que se criam em meio às trevas, como se nota claramente em 
seus últimos filmes, Gran Torino, Invictus (2009) e Além da 
vida (Hereafter, 2010). Este terceiro possui uma importância 
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particular em sua obra, pois revela uma vontade de retratar o 
mundo de hoje num escopo abrangente, reunindo muitos de seus 
aspectos de uma só vez. Do alto de sua experiência, Eastwood 
se abre à realidade contemporânea com grande receptividade 
e generosidade e tenta compreender alguns de seus relatos 
marcantes. Lembra um pouco os afrescos coletivos de Otto 
Preminger nos anos 1960. Eastwood é um desses poucos artistas 
aptos a narrar as epopeias políticas e espirituais do nosso tempo.

Os “planos de solidão”, uma especialidade de Eastwood, 
estão mais pungentes do que nunca. Matt Damon comendo 
sozinho na cozinha de seu apartamento, o menino que perdeu 
o irmão gêmeo indo dormir sozinho no quarto, sempre com 
a escuridão dominando o ambiente… Duas almas miseráveis 
que depois se encontram para, da escuridão, tocar a luz. Nesse 
filme espiritualista e místico, a morte tem, todavia, um impacto 
material, uma presença concreta. O choque físico nas cenas dos 
acidentes é crucial, e nos ensina algo sobre o estar vivo, sobre as 
forças que agem à nossa volta o tempo todo.

Há algo de anônimo em Além da vida, Eastwood funcio-
nando como um receptáculo das coisas ambientes. Qual foi a 
última vez que vimos um retrato tão variegado e palpável da 
realidade contemporânea? Um cineasta octogenário conse-
guiu fazer esse painel coletivo do mundo atual de uma forma 
que nenhum cineasta nascido dos anos 1960 para cá tem sido 
capaz de fazer. A caracterização dos personagens e de todo um 
conjunto de “cenas da vida moderna”—um curso de culinária, 
uma patricinha sem noção, um estivador vidente, uma âncora 
que escreve um livro de autoajuda, um acidente de carro, uma 
catástrofe natural—impressiona pela exatidão. São algumas das 
pessoas e dos fatos que constituem o mundo em que estamos 
vivendo neste momento. O filme demonstra que o cinema ainda 
pode ser um reflexo direto do mundo presente, pode dar forma 
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ao estofo sensível da realidade e fornecer um documento histó-
rico de um dado momento de uma civilização.

O sentimento plástico contemporâneo casa melhor com 
ambiências virtuais e afecções subjetivas do que com a pura 
atenção à realidade circundante. Eastwood, no entanto, nos 
convida a refletir sobre o mundo que reencontraremos ao sair 
da sala. Ele não propõe um cinema de museu, de galeria, de 
ambientação em espaços deslocados da experiência cotidiana, 
vedados do mundo exterior. Além da vida é um olhar crítico 
sobre o mundo que conhecemos (como Lang e Preminger 
souberam fazer um dia). Eastwood se mantém na esteira de uma 
arte dedicada a registrar as angústias universais, sendo o meio 
privilegiado de comunicação com o presente. Ele leva adiante o 
cinema como possibilidade de capturar um momento da história 
coletiva dos homens. Por isso há algo de anônimo no filme: 
não interessa se é um filme de Clint Eastwood, interessa que 
é um filme que emociona qualquer pessoa que esteja vivendo 
no início do século xxi. O cineasta que não cansou de se filmar 
como homem anacrônico, como cowboy deslocado do presente 
(cf. Bronco Billy, 1980), mostra-se totalmente apto a registrar 
o espírito que atravessa o nosso tempo. Típica sabedoria de um 
cavaleiro solitário.

Luiz Carlos Oliveira Jr. é crítico 
e pesquisador, doutorando em cinema 
pela Universidade de São Paulo.
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Se quisermos ir atrás do gene que Clint Eastwood herdou do 
cinema clássico, uma das chaves talvez seja a de um cinema redu-
zido a suas formas essenciais. Quando as próprias formas, o traço, 
os relevos da imagem se tornam ao mesmo tempo o meio e o fim 
que justificam o filme como obra de arte. O traço não expressa 
uma ideia externa a ele; ele é o próprio fim. Neste cinema, a luz 
possui naturalmente um papel primordial, uma vez que é ela a 
responsável por criar zonas de cor e sombra no interior do plano, 
de forma que o traço deve a ela boa parte de sua constituição. 
Nos filmes de Eastwood, a luz há muito tempo deixou de ser 
um artifício cênico superficial para se tornar a própria matéria 
constitutiva de seu mundo. Boa parte de seus filmes são simples-
mente inimagináveis sem o trabalho de luz empreendido. O que 
seria de Menina de ouro (Million Dollar Baby, 2004) sem os 
ambientes escuros que preenchem todo o filme?

É como se cada filme de Eastwood pudesse ser lido em seus 
contornos essenciais, na sua geometria expressiva. Em Menina 
de ouro, o único momento em que Maggie consegue sair da escu-
ridão é debaixo dos holofotes dos ringues. “Eu vi o mundo. As 
pessoas cantaram o meu nome”, ela diz, “Não me deixe deitada 
aqui até que eu não possa mais ouvir aquelas pessoas cantando”. 
Visualmente, o filme pode ser lido como essa insurgência meteó-
rica em direção à luz, seguida de um retorno imediato e amargo 
à escuridão que encobria os personagens anteriormente.

É em Gran Torino (2008) que Eastwood enfim realiza a 
passagem de bastão de seus personagens envelhecidos a alguém 
mais jovem, tema sugerido em vários outros filmes do diretor, 
entre os quais o próprio Menina de ouro. Mesmo sem as ambien-
tações carregadas deste último filme, a história de Walt pode 
ser toda lida em torno da ideia crepuscular, no duplo traçado de 
seu apagamento e da transmissão de sua herança a um jovem. 
Solitário e deslocado do mundo “moderno”, Walt parece fadado 



CalaC Nogueira 

112

a desaparecer desde o início do filme, sob a penumbra suave que 
se instaura nos ambientes daquele subúrbio ensolarado, calo-
rento e decadente. Silenciosamente doente, ele apenas aguarda 
a própria morte em longas jornadas em sua varanda, de onde vê 
o pôr do sol cercado de latinhas de cerveja. Quase desnecessário 
salientar que o clímax do filme (a morte de Walt) se passa na 
única cena noturna do filme. 

A luz marca uma fronteira que cabe aos personagens 
cruzar—ou, em alguns casos, recruzar. Em Os imperdoáveis 
(Unforgiven, 1992) há o mesmo tom crepuscular de Gran Torino, 
mas o que testemunhamos é uma inesperada insurreição. A 
fronteira cruzada não é a da morte, mas um retorno ao inferno. 
A cena em que Will Munny, após vingar a morte de Ned Logan, 
matando todos os guardiões da cidade, sai do bar para a escu-
ridão da rua mal iluminada pelo fogo das tochas, gritando 
impropérios, é a prova desta reassunção. Will retornou literal-
mente ao inferno da violência, voltando a ser quem fora um dia, 
liberando a zona de escuridão que guardava em si enquanto 
vivia isolado em uma fazenda acompanhado dos filhos. “Agora 
vou sair daqui! Quem aparecer na minha frente, eu mato. Qual-
quer desgraçado que atirar em mim, vou matar não somente ele. 
Mato a sua esposa, todos os seus amigos e queimo a sua casa.”

Em Sobre meninos e lobos (Mystic River, 2003), cada 
personagem também guarda em si uma zona de sombra. São os 
tempos de cadeia para Jimmy, a esposa que abandonou Sean e 
a memória do abuso sexual para Dave. Essas zonas de sombra 
são o que o roteiro trata de fundir e embolar confusamente no 
presente. Durante todo o filme, não sabemos se Dave, enco-
berto por sua patologia, é o culpado ou não do assassinato de 
Katie. No fim do filme, o tiro disparado por Jimmy na direção 
da câmera, matando Dave, de quem compartilhávamos o plano 
ponto-de-vista, se funde com um céu branco que abre o epílogo 
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final. Saímos da escuridão para entrarmos, logo à frente, em 
meio a um desfile patriótico que coroa a saída das trevas triunfal 
de Jimmy, “condecorado” rei por sua mulher, e de Sean, que 
recebe sua esposa de volta. Esta saída da escuridão não vem, 
porém, sem um gosto amargo de violência. De volta à ativa e ao 
crime, Jimmy liberou sua própria zona de escuridão, que agora 
contamina a luz do dia, tornando-se parte dela.

Um dos momentos mais fascinantes de Sobre meninos 
e lobos é quando a própria esposa de Dave, Celeste, passa a 
suspeitar dele como o assassino de Katie. A dúvida e a paranoia 
diante da figura opaca de Dave, que insiste não ser o assassino, 
apesar do comportamento suspeito, nos remete diretamente a 
Gloria Graham diante de Humphrey Bogart em No silêncio da 
noite (In a Lonely Place, 1950), de Nicholas Ray. As relações de 
Eastwood com cineastas da era clássica podem ser muito frutí-
feras. Uma das mais estimulantes talvez esteja, curiosamente, no 
cinema de Fritz Lang, com quem Clint Eastwood compartilha 
uma mesma visão moral do homem em sociedade. No entanto, 
a frontalidade de Lang, para quem a sociedade é o carrasco do 
homem, contrasta com o viés humanista de Eastwood, mais inte-
ressado no desenrolar dos personagens do que na maldade em 
si. Ainda assim, tanto em um como em outro, o homem nunca 
vem descolado de seu meio social. A diferença é sobretudo de 
ponto de vista: Lang se ocupa do polo da sociedade, enquanto 
Clint se foca no indivíduo.

Crime verdadeiro (True Crime, 1999) é assombrado pelo 
tema da pena de morte, tópico recorrente em Lang, especial-
mente em filmes como Fúria (Fury, 1936) e Suplício de uma 
alma (Beyond a Reasonable Doubt, 1956). O filme de Eastwood 
não é apenas uma corrida contra o tempo de um jornalista que 
luta para salvar um inocente da morte. Há um mal-estar difun-
dido nos processos envolvendo a justiça, em seus personagens 



CalaC Nogueira 

114

frequentemente odiáveis. Logo no início, a cena em que um poli-
cial explica a Frank, o prisioneiro condenado, o procedimento 
pelo qual ele passará em sua morte é simplesmente nauseante-
—o que é a pena de morte senão a espetacularização da própria 
morte sob a forma de ritual? Como em Lang, porém, não se trata 
de fazer um filme simplesmente contra a pena de morte, mas de 
expressar o seu horror, bem como o seu entranhamento social.

Em A troca (Changeling, 2008), há um mundo de corrupção 
e disputas políticas que ultrapassa a trama “banal” da perso-
nagem. Se o filme frequentemente sucumbe à passionalidade 
melodramática, isso não o impede de gastar muito tempo 
observando o desenrolar das coisas: tribunais, política, pena de 
morte, tudo desfila diante da câmera até que a história final-
mente termine. O olhar do filme diante da execução do serial 
killer é de uma ambiguidade indecifrável. As cenas de tribunal 
que encerram A troca atualizam o olhar languiano sobre a 
corrupção social. Saímos do filme com a impressão de termos 
mergulhado em um pesadelo noir, no qual a humanidade parece 
ter mostrado sua face mais perversa (exatamente como em um 
filme de Lang).

A pena de morte em Crime verdadeiro e a corrupção gene-
ralizada em A troca são como zonas de sombra que recobrem 
parcialmente estes filmes. É próprio da constituição do drama em 
Eastwood uma imagem que nunca é completamente vitoriosa, 
que carrega o peso da própria amargura (à possível exceção 
de Invictus [2009], um filme solar, chapado sob sua luz diurna). 
Não existe vitória sem perda, sem sacrifício (Gran Torino). As 
zonas de sombra são o que conferem ao drama sua efetividade. 
É o papel do cinema, da mise en scène, decompor e perscrutar 
o “tema” eleito em quadros de luz e sombra, campo e contra-
campo. Em A conquista da honra (Flags of Our Fathers, 2006), 
trata-se justamente de desmistificar a fotografia, a publicidade, 
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descrevendo os contornos obscuros (as “zonas de sombra”) que 
levaram até ela, sua história. Este é o poder do cinema, é o que o 
diferencia, precisamente, da fotografia e da publicidade.

A luz em Eastwood é um traço que, a cada filme mais, 
parece se depurar e se afiar, encontrando sua força justamente 
em sua essência enquanto traço. É o traço que delineia uma 
dramaturgia precisa, que se imprime na memória em sua pura 
exterioridade. O trabalho de luz em seus filmes jamais vem a 
serviço de uma metafísica barata e eventual: seu poder é de 
contorno, mais do que metáfora. Ao não sucumbir ao expres-
sionismo, ele permanece clássico. Mas o clássico, em Eastwood, 
nada tem a ver com a apoderação de um estilo. Seus filmes 
dificilmente são o que se pode chamar de “deslumbrantes”: sua 
força está no foco centrado, no olhar justo e no traço preciso. 

Calac Nogueira é graduado em Cinema 
pela uff e editor da revista eletrônica 
Contracampo [www.contracampo.com.br].
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OuT OF ThE ShADOWS
ou a conquista do afeto
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Clint Eastwood talvez seja o último diretor a ainda praticar 
(com dignidade) uma arte do enunciado no cinema: tratar de 
temas essenciais, abordar grandes assuntos, se dirigir em suas 
mais altas aspirações ao conjunto da sociedade visando alguns 
universais. A arte de colocar sua arte a serviço de alguma coisa 
maior do que ela: o mundo. E a fazê-lo a partir de uma sensibili-
dade voltada para os microeventos que tecem a História.

Se for possível falar em algo como um “sentimento do 
humano”, então arriscaria dizer que é esta a essência que faz 
pulsar a obra eastwoodiana: tudo aquilo que se dirige à exis-
tência contingencial dos homens para interrogá-la em seus 
momentos de crise; tudo aquilo que diz respeito à consciência da 
finitude, essa faculdade exclusivamente humana.

Mas como fazer desta percepção algo demonstrável objeti-
vamente, se ela se situa exatamente ali onde as ferramentas da 
crítica se abismam: na recepção sensível das obras?

Em A última canção (Honkytonk Man, 1982), quase ao fim do 
filme, um plano longo detém-se no rosto do garoto Whit (Kyle 
Eastwood) enquanto este observa seu tio Red (Clint Eastwood) 
gravar uma música no estúdio. De forma objetiva, este plano 
nos inscreve na atmosfera da sala para dar a dimensão de clímax 
narrativo que a sequência deve ter; mas a imagem ganha imedia-
tamente uma ressonância além de sua função: entramos em 
contato com o puro estado emotivo do personagem e ficamos 
absortos por uma espécie de magia instaurada entre o plano do 
garoto e o contraplano do tio.

Trata-se de uma operação constante na obra de Eastwood: a 
distensão e o esgarçamento da cena para além de suas necessidades 
narrativas quando há um encontro entre personagens. “Janelas” 
abertas em meio à decupagem, desvios momentâneos da narra-
tividade que funcionam como uma fenda a sugar o espectador 
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para um vácuo onde os sentimentos se prolongam. Momentos nos 
quais um instante de ficção ganha um mistério apenas presenciável 
no escorrer dos planos, como se o filme tentasse, pelas imagens, 
escapar das histórias que conduz. Como se o objetivo do narrar não 
fosse os acontecimentos, mas o que os acontecimentos são capazes 
de transmitir – mais do que de “revelar”.

O cinema de Clint Eastwood é, sem dúvida, intensamente 
um cinema do ator: um cinema feito de planos pausados, de 
gestos e de expressões – ainda que muitas vezes minimalistas –, 
no qual a câmera nunca omite ou negligencia uma presença no 
espaço da ação. Como em John Ford, todo personagem, mesmo 
secundário, tem direito a uma imagem ou a uma fala, pontuais 
que sejam, que o permitam realmente existir em cena – e que dão 
espessura a um universo de vida do qual a ficção seria o decalque 
(ou, quem sabe, a derivação pedagógica). Esta ancoragem num 
“fator humano” inscrito no seio do classicismo é o que permite 
que as ações reverberem intensamente e sugiram sentidos não 
necessariamente prescritos pela estrutura do roteiro.

O dom para a descrição de Eastwood faz com que seus 
personagens se concretizem em gestos, ao mesmo tempo em 
que a psicologia que a princípio deveria regê-los se esmaece em 
nome de um sentimento do momento. De um lado, a materia-
lização da ficção por uma decupagem invisível e pela atuação; 
de outro, uma abstração da funcionalidade do drama pela 
própria mise en scène, deixando os personagens face puramente 
a situações, ao contingencial justamente. Finalmente, talvez não 
seja exagero dizer que Eastwood deslize continuamente para o 
limite no qual a ação deixaria de ser ação pura para se vestir de 
reflexão sobre a ação.

Seria este seu gesto moderno?
Se, como persona cinematográfica, ele é a imagem de um 

corpo sólido imperscrutável que dá forma a homens que são 
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fantasmas de si mesmos, a “ação pura” de seu corpo sempre 
evocou algo além. A exemplo das brechas que irrompem em 
meio à decupagem, sua “não expressão” corporal termina por 
sintetizar sentimentos difusos, que percorreriam os planos para 
se condensar no intervalo entre eles. Por trás do distanciamento, 
do individualismo, ou da “dureza” de caráter de personagens 
que traçam, solitários, seu próprio caminho no espaço e no 
tempo, parece existir sempre um pendor para a emotividade. 

Eastwood opera como um vetor que orquestra as forças do 
mundo, conduzindo as energias boas e as ruins para seu devido 
lugar, para restabelecer um estado de equilíbrio. Quem sabe 
um equilíbrio primordial, anterior, absoluto. Mas este equilí-
brio (o classicismo?) estaria perdido desde sempre, relegado ao 
passado, do qual não se volta. Resta, portanto, a remediação: 
se vingar, fazer justiça, se retratar perante alguém. Poderíamos 
dizer, pois, que a narrativa eastwoodiana emblemática seria 
invariavelmente a de um percurso de reparação. No caso de uma 
reparação no sentido moral ou social, esta viria, pois, obriga-
toriamente acompanhada de uma outra, de ordem emocional. 
(Afinal a história coletiva é feita de histórias individuais…) 
Eastwood parece se questionar a todo instante quais seriam as 
possibilidades de afeto e de constituição familiar numa terra 
cujo batismo foi em sangue.

O trabalho de convivência ou “labor do afeto” constitui 
um autêntico refrão em sua obra, ainda que com tratamentos 
diferenciados e maior ou menor ênfase de filme para filme. É 
como se, em determinado ponto, toda a carga de sentimentos 
“renegada” pelo cavaleiro nebuloso dos filmes de Leone emer-
gisse pouco a pouco das profundezas, buscando seu espaço no 
seio das narrativas eastwoodianas: primeiro em dois romances 
(Perversa paixão / Play Misty for Me, 1971, e Interlúdio de amor 
/ Breezy, 1973), em seguida dentro do próprio western (Josey 
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Wales, o fora da lei / The Outlaw Josey Wales, 1976, e O cavaleiro 
solitário / Pale Rider, 1985) e do filme policial (Rota suicida / 
The Gauntlet, 1977). E, em paralelo, nestes “dramas doces” que 
parecem constituir um gênero à parte, único e original, em que a 
razão em si da trajetória é uma união de ordem afetiva: Bronco 
Billy (1980) e A última canção. (Aos quais, anos depois, viria se 
juntar Um mundo perfeito / A Perfect World, 1993). 

Mas à medida que a obra de Eastwood avança, os afetos 
deixam de se apresentar de forma circunstancial, imprevista ou 
oculta, e tornam-se propriamente uma espécie de nó cego a ser 
“solucionado”. Os personagens passam a nutrir uma vontade 
de reconstruir e resgatar relações, de resolver questões em 
suspenso em suas vidas. Em O destemido senhor da guerra 
(Heartbreak Ridge, 1986), por exemplo, o sargento Tom Highway 
busca reatar um relacionamento com a ex-mulher, do mesmo 
modo que, em Sobre meninos e lobos (Mystic River, 2003), Sean 
Devine precisa encontrar uma forma de se reconciliar com a 
esposa. Em Poder absoluto (Absolute Power, 1997), Luther 
Whitney vai atrás de sua filha, assim como o Frankie Dunn de 
Menina de ouro (Million Dollar Baby, 2004), cuja tentativa 
frustrada de retomar seu papel paternal original encontra ecos 
na lida com seus lutadores e, finalmente, no convívio a princípio 
indesejado com Maggie.

Compartilhar uma convivência indesejada. De Perversa 
paixão a Gran Torino (2008), Invictus (2009) e Além da vida 
(Hereafter, 2010), esta convivência é o trabalho pelo qual os 
personagens conquistam uma inserção social qualquer. Os laços 
que são capazes ou não de tecer irão determinar seu sucesso 
ou sua condenação na esfera da vida comunitária. E, para 
Eastwood, é sempre o espaço público que está no centro. Mesmo 
os mais individualistas e solitários personagens estão irremedia-
velmente face ao coletivo, a um chamado ou a uma pressão que 
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vem de um espaço vasto o suficiente para desafiar sua capaci-
dade de dominá-lo. Um espaço que o contém e o conforma.

Um cinema do coletivo e da consciência individual. Mas o 
que é que arrebata nos filmes de Eastwood, afinal? Que desarma 
invariavelmente? Não seria esta simplicidade em dramatizar, 
para além de qualquer gênero ou tema, por mais nobres e 
importantes que sejam (e eles sempre o são em Eastwood), 
algo no seio da existência de qualquer ser humano: o lidar com 
outros (e, por que não, consigo mesmo)? Esta forma de abordar 
problemas fundamentais (em questão desde a Grécia antiga…), 
mas capturar os espectadores num nível aquém do inteligível, 
a exemplo da mais nobre tradição hollywoodiana, buscando 
simultaneamente sempre uma conexão direta com o presente. 
Existiria arte mais sincera e sublime?

Tatiana Monassa é crítica de cinema. 
Editou a revista eletrônica Contracampo de 
2007 a 2011 e escreve no jornal O Globo.
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Uma vez Jean-Luc Godard apontou Clint Eastwood como 
símbolo do que havia de mais perverso no cinema americano, 
ou na cultura americana, algo assim. Como tudo o que Godard 
fala, a coisa saiu um tanto ambígua e beligerante, e as interpre-
tações resvalaram pelo equívoco mais vulgar, como se ele tivesse 
feito uma espécie de libelo contra a América e seus símbolos. 
Sim, Godard tinha razão: o personagem de Harry Callahan 
e os fantasmagóricos cowboys vingativos de Eastwood, por 
exemplo, só podem ser fruto de uma cultura fundada e calcada 
na violência. Mas aí está a pegadinha (como é comum) de 
Godard, que seus groupies antiamericanos não entenderam: há 
para Godard, segundo sua obra, alguma cultura ou povo que não 
tenha tido origem da violência? As civilizações—todas elas—
não teriam na violência seu gesto fundador? Clint Eastwood 
é entre os personagens e personalidades do moderno cinema 
americano aquele que melhor representa as contradições, o 
fascínio e a repulsa à civilização mais influente do último século. 
Esse paradoxo está mesmo em Godard (o cinéfilo americanófilo 
e o cineasta crítico do americanismo), que depois dessas pala-
vras aparentemente duras contra o colega americano dedica seu 
filme Detetive (Détective, 1985) a ele, Clint Eastwood.

Por mais excêntrico que possa parecer, é preciso dizer que 
Eastwood e Godard têm semelhanças. Estas semelhanças não 
são de estilo, de repertório, de ideologia, de método, nem de 
nada disso que transparece de modo muito imediato na imagem 
de seus filmes, ou na imagem que se tem de seus filmes. As dife-
renças entre eles são evidentes e nada desprezíveis, entretanto, 
dizer que um é de direita e o outro de esquerda, um é um radical 
moderno e o outro um “classicista”, um é americano da indústria, 
outro é um europeu à margem dela, seria fazer distinções pouco 
esclarecedoras, por lidarem com a representação do artista 
(sempre idealista), não com o modo como esse artista se coloca 
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frente ao mundo que usa como matéria-prima. O fato é que 
ambos são outsiders (sempre deslocados das posturas políticas 
mais ortodoxas), são artistas modernos que se utilizam de uma 
memória do cinema e da cultura para compreender do que foi 
feita a civilização moderna e o que foi feito dela. Ambos veem 
a história da civilização moderna a partir de suas ruínas, como 
se a civilização, ao construir seu patrimônio (social, ideológico, 
humano), desse origem a uma espécie de mecanismo reverso 
(e perverso) dos valores que declararam em suas origens como 
princípio a se perseguir. Há em Godard a história das utopias, as 
histórias da História. Já em Eastwood, é possível ver a história 
do fim dos mitos e seus espectros. Ambos fazem críticas da 
História por meio de suas fissuras, rachaduras, abismos e alça-
pões. Não há de se falar em decadência, mas em indignação.

Essa comparação com Godard, livre e consequente, não 
afere valor ao cinema do diretor Clint Eastwood—que se justi-
fica por si só –, mas é uma maneira de chamar a atenção para 
um gesto criativo superlativo, um cinema para além de certa 
valorização (ou detratação) corriqueira, uma obra que trans-
cende prerrogativas estilísticas e ideológicas mais superficiais. 
Os grandes cineastas, como Godard, Manoel de Oliveira, Julio 
Bressane, Roberto Rossellini, Jean-Marie Straub/Danièle 
Huillet, Fritz Lang, John Ford, John Carpenter, Glauber Rocha e 
o próprio Eastwood, sempre foram pessoas de seu tempo, reco-
nhecidas pelo olhar singular com que sempre interrogaram o 
presente por meio de questionamentos transtemporais: podem 
ir à Grécia e ao Egito antigo, à travessia do povo hebreu no 
deserto, ao Oeste selvagem, à época das grandes navegações, à 
Segunda Grande Guerra, ao século xix na Europa, e se deslocar 
até um futuro imaginário para documentar o espírito de sua 
época (a época presente). Todos parecem dizer: “o que apren-
demos da História é que não aprendemos quase nada com ela”. 
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Isso até se faz em literatura, mas, por algum motivo ainda não 
muito claro, o grande cinema tem uma obsessão com a memória 
da civilização: o presente não seria uma bolha, a subjetividade 
não seria somente individual, a história não seria um episódio 
superado pelo seu suposto “fim”, em certo aspecto o efêmero no 
cinema (e em especial no de Eastwood) não interessa.

Localizar Eastwood entre os grandes artistas do cinema e do 
último século é alguma coisa—já que se pode contar nos dedos 
aqueles que lidam com tamanha frontalidade com seus temas 
e questões –, mas não é tudo, pois é preciso apontar, por mais 
difícil que seja, onde reside esse gesto fundamental. A dificuldade 
em localizar este gesto no diretor já foi preconizada por Jacques 
Rivette nos anos 90, ao falar de seu gosto por Altman e Eastwood: 
é preciso de antemão querer gostar de Eastwood. Por quê? Porque, 
como em Howard Hawks, é preciso querer ver o valor ali na 
evidência. A clareza narrativa (não necessariamente simples), a 
serenidade cênica (não sem tensão), a objetividade temática (não 
sem complexidade) e a economia formal (não sem rigor) pressu-
põem uma parcimônia estilística e moral que não é de muita estima 
em um sistema de valores sofisticados urdidos no cinema moderno, 
que prima pela opacidade e pela invenção formal singular.

Se Eastwood entende o presente como um lugar assom-
brado pelo passado, é porque ele reconhece que a dinâmica 
da história é a do acerto de contas com o passado. No cinema 
americano não é só ele que faz isso. John Carpenter foi o grande 
poeta e cronista de um cinema que se ancorava à tradição (o 
cinema de gênero) para demolir e virar do avesso as grandes 
representações históricas de seu país. Nada de iconoclastia 
e exercício espalhafatoso de estilo, era necessário ser seco, 
pontual, objetivo e evitar as entrelinhas. Eastwood é cineasta 
dessa estirpe e se preocupa ainda menos que Carpenter em 
passar ideias por meio de uma grafia personalíssima de autor.
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Então como encarar Eastwood? Tentando entender a 
configuração de seu universo e o jogo de forças deste mundo 
que relaciona sempre indivíduo e sociedade, história e mito, 
pulsão de vida e morte (que são praticamente uma só), afinal 
não é dessa pulsão que tratam filmes como A última canção 
(Honkytonk Man, 1982), Um mundo perfeito (A Perfect World, 
1993), Cowboys do espaço (Space Cowboys, 2000), Menina 
de ouro (Million Dollar Baby, 2004) e Gran Torino (2008)? 
Apontar procedimentos e recursos estilísticos, sim, mas é preciso 
entender não como estes funcionam esteticamente, mas como 
existem fundamentalmente. E toda existência necessita de um 
corpo, de uma moral e da História, não para que se possa justi-
ficar os atos dos personagens, mas para que eles possam agir.

Eastwood sempre colocou questões concretas e materiais 
a partir de dilemas morais. Seus personagens recusam tanto a 
tomada de decisão guiada por valores abstratos quanto a deter-
minação de leis (sejam elas leis oficiais ou à margem do oficial) 
que determinam um certo estado social erigido sobre a mentira 
e a barbárie, no poder de poucos e na covardia de muitos. Tem-se 
três níveis de violência aí: uma violência à consciência, que busca 
eximir os indivíduos de suas escolhas e da responsabilidade de 
seus atos, uma violência—oficial e não oficial—civilizatória que 
não se interessa em fazer distinções, e uma violência inerente 
ao homem, cujo controle parece fora de alcance, mesmo que se 
expliquem algumas de suas causas—traço este natural de um 
mundo, de uma sociedade, que tem uma intimidade ancestral com 
a violência. Eastwood parte quase sempre do geral (da comu-
nidade, da sociedade, do recorte histórico) para entender como 
uma imagem generalista e abrangente esconde um mecanismo 
perverso que funciona como uma verdade satisfatória e que 
preserva uma ordem e imprime uma determinada imagem dela. 
Desde seu primeiro trabalho, Perversa paixão (Play Misty for Me, 
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1971), é comum seus filmes começarem com planos gerais e termi-
narem também com planos gerais. Entre esses planos que abrem 
e encerram seus filmes, há uma desconstrução do imaginário ou 
do mistério que inicialmente sugerem: o imaginário da América 
profunda em Meia-noite no jardim do bem e do mal (Midnight 
in the Garden of Good and Evil, 1997) e Um mundo perfeito, o 
western como farsa em Bronco Billy (1980) e o mito envelhecido 
em Os imperdoáveis (Unforgiven, 1992). Já em Sobre meninos e 
lobos (Mystic River, 2003) temos a mesma imagem (o rio Mystic, 
em Boston) que abre e fecha o filme, porém uma é absoluta-
mente diferente da outra, pois sabemos que um dos símbolos da 
cidade é possivelmente também um cemitério cheio (como em A 
bruma assassina / The Fog, 1980, de John Carpenter), velado e que 
levanta pouca suspeita, mas onde se escondem os cadáveres, em 
especial um (Dave Boyle), que arbitrariamente serve de expiação 
e alívio de consciência à ordem daquela comunidade.

Essa operação de Eastwood de ir do geral ao particular é 
diferente da sociologia que alguns filmes políticos mais tradicio-
nais (engajados) fazem ao explicar o funcionamento perverso 
de uma determinada sociedade. O que Eastwood faz é propor 
uma série de relações que traduzem a tentativa de persona-
gens e instituições de preservar um ideário a qualquer preço ou 
esconder a falibilidade de protocolos de ordem. Se seus prota-
gonistas colocam essas relações em curto-circuito é porque 
chamam à responsabilidade todos que exercem algum tipo de 
papel nesse tecido social. A violência, portanto, é um tipo de 
protocolo que não é necessariamente o da barbárie, mas o da 
civilização. Essa lógica é a grande herança dos westerns que 
perpassa toda a obra de Eastwood.

Desde O estranho sem nome (High Plains Drifter, 1973), 
em que um mercenário chega a uma cidade assombrando toda 
população com a memória da omissão coletiva perante um 
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linchamento, o diretor se aplica em fazer um estudo desses 
diversos tipos de violência que ordenam a vida e a sociedade. Se 
há uma possibilidade de justiça, provavelmente ela não é fruto 
do legalismo e do consenso. Os ecos bíblicos da lei versus justiça 
não pedem por uma autoridade superior (uma lei que sirva 
universalmente) mais pela contração de uma responsabilidade, 
seja comunitária, como a da acuada comunidade mineradora 
em O cavaleiro solitário (Pale Rider, 1985), seja a decisão derra-
deira e individual de William Munny em Os imperdoáveis, ou de 
Frank Dunn em Menina de ouro.

Se a liberdade é uma grande questão, estranha e mal 
resolvida, das civilizações modernas herdeiras da Revolução 
Americana e da Revolução Francesa, é natural que Eastwood, 
artista moderno crítico e vigilante, tenha na ideia da liberdade 
uma questão que orienta seus temas morais. Nada de apologia 
ao conceito de liberdade da Constituição Americana ou de 
qualquer ideologia libertária. Talvez isso pareça um pouco 
antiquado, mas não é. Para Eastwood, liberdade implica em 
responsabilidade, sendo assim, não é possível soluções simples—
um “certo” e um “errado” a priori—para dilemas complicados, 
pois, se assim fosse, seus dilemas desembocariam em uma leitura 
ideológica explicativa de correção moral, que não seria, nada 
mais, nada menos, do que uma reconciliação (alívio) da consci-
ência. Por isso as escolhas de seus personagens são ditadas pela 
responsabilidade de proceder segundo a demanda do presente, 
não segundo qualquer sistema de valores legal ou ideal. Não 
por acaso os personagens legalistas, como o major Powers em O 
destemido senhor da guerra (Heartbreak Ridge, 1986), o padre 
em Menina de ouro e o agente federal em Um mundo perfeito, 
são geralmente chauvinistas, medíocres, covardes.

Falar em responsabilidade e liberdade quando se lança um 
olhar à sociedade é coisa complicada, pois sempre se fará uma 
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exegese dos responsáveis e dos inocentes da História, o que de 
fato pode dizer muita coisa, mas não tudo. Há, sim, algozes e 
vítimas, e Eastwood não ignora isso, mas acontece que talvez ele 
não acredite em inocência. Seus personagens são responsáveis 
por suas escolhas, eles podem ser até esmagados pelo mundo, 
mas nunca serão vítimas das circunstâncias. A liberdade para ele 
tem um preço, sempre.

Assim como para os grandes libertários americanos (como 
Henry David Thoreau e Thomas Merton), a solidão para 
Eastwood (o grande artista é sempre solitário) é a liberdade, e 
ela nem sempre é doce—não por acaso seus personagens são 
deslocados, com uma vida afetiva e familiar fracassada. Mas é 
notável ver que essa compreensão é a de uma solidão que busca 
se descolar do ressentimento “acima do mundo”, configurando 
uma solidão no mundo, em contato com ele, uma solidão que 
não visa preservar valores fundamentais, mas sim a integridade 
e a indignação. Para Eastwood sempre foi necessário tornar essa 
uma questão, e uma questão central.

Francis Vogner é crítico de cinema, 
cofundador da extinta revista Cine 
Imperfeito. Já colaborou para as revistas 
Filme Cultura, Teorema, Miradas del Cine 
(Cuba), La Furia Umana (Itália), Cahiers 
du cinéma España e Foco Revista de 
Cinema, além de ter escrito por cinco anos 
para a revista eletrônica Cinética. É também 
professor de cinema e curador de mostras.
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Os quase 50 anos de carreira que se estendem de Por um 
punhado de dólares (Per un pugno de dollari, 1964) a Além 
da vida (Hereafter, 2010) podem ser lidos, entre tantas possi-
bilidades, como um amadurecimento do pensamento de Clint 
Eastwood sobre a morte.

Nos três westerns spaghetti de Sergio Leone, ele é o pisto-
leiro sem nome que mata para fazer uma justiça evidente. Espe-
cialmente no último filme, Três homens em conflito (Il buono, 
il brutto, il cattivo, 1966), de acento mais cômico, as mortes e os 
tiros causam um efeito de graça ou surpresa no espectador. A 
morte, ainda em seu estado “verde”, é apenas mais um pretexto 
para pôr em prática a maestria cênica de Sergio Leone.

A morte como comédia dá espaço à morte como drama ou 
suspense nos filmes de Clint do início dos anos 70. Na série Dirty 
Harry, ela aparece fortemente ligada a uma noção de justiça 
conservadora, uma “faxina moral”, a única solução para melhorar 
um mundo cheio de “punks” fora da ordem. A legítima defesa de 
seu personagem dj contra a psicopata de Perversa paixão (Play 
Misty for Me, 1971) também não deixa espaço para dúvidas ou 
questionamentos.

É a partir de A última canção (Honkytonk Man, 1982) que 
uma certa noção da gravidade da morte começa a se esboçar. 
Nessa espécie de pós-western, Red Stovall, músico country 
fracassado e alcoólatra, visita com seu sobrinho as velhas paisa-
gens do Oeste enquanto ruma a um grande torneio estadual de 
música, atrás de sua última chance. Red é tuberculoso, e a morte 
irá lhe alcançar nos últimos 30 minutos de história. Ele ainda 
não é um personagem marcado e definido pela possibilidade da 
morte—ela se manifesta apesar da sua vontade de viver. Clint 
imprime aqui uma primeira e mais primitiva mensagem, a de 
que a vida e a arte são maiores do que a morte. É preciso morrer 
em combate, lutando, cantando, fazendo aquilo que se quer e se 
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sabe. The show must go on, na arte e na vida. A morte, portanto, 
é (apenas) a inimiga contra a qual não se pode lutar.

Até aqui, a morte é vista como um elemento totalmente 
externo ao homem. Em Bird (1988), biografia do saxofonista 
Charlie Parker, o comportamento autodestrutivo do protago-
nista faz dele um agente de seu próprio fim. A arte continua 
sendo maior do que a morte (e do que a vida), mas o homem tem 
sua responsabilidade no caminho que o leva à sua destruição.

É a partir de Os imperdoáveis (Unforgiven, 1992), o western 
humanista que marca o seu amadurecimento, que um verda-
deiro pensamento sobre a morte e seu significado começa a 
tomar forma. Clint, que acabara de completar 60 anos, revê o 
seu passado no cinema de forma amarga. Seu personagem, o 
ex-pistoleiro Will Munny, foi responsável no passado por grandes 
massacres—reza a lenda que matou 69 mulheres e crianças, sem 
contar os homens. Numa sequência-chave que marca um ponto 
de virada em sua obra, Munny conversa com Schofield Kid, o 
rapaz que o acompanha na missão de vingar a prostituta que teve 
o rosto cortado por um de seus clientes. Schofield nunca matou 
ninguém e tem medo de matar. Ele diz: “Não parece real. Ele [a 
vítima] nunca mais vai respirar. Está morto. Só porque alguém 
puxou o gatilho”. Munny responde: “Matar um homem é algo 
infernal. Você tira tudo o que ele tem e o que poderia ter um dia”.

É a evolução da consciência de que a morte é uma grande 
responsabilidade para aquele que a causa. Cabe ao herói fazer 
justiça, mas ele agora tem a noção de que não é onisciente, e 
portanto jamais terá a certeza da justiça. O dilema do herói 
chega ao seu mais alto grau: ele tem o poder de Deus (tirar a 
vida do outro), mas se sabe humano (não onisciente e portanto 
falho). Apesar das crises de consciência, no entanto, o herói 
não pode negar seu papel e lugar no mundo. Quando a injus-
tiça é flagrante—seu amigo Ned Logan (Morgan Freeman) foi 
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morto e exposto para toda a vila pelo xerife Little Bill (Gene 
Hackman)–, não há como não agir.

A ideia da morte evolui no seu filme seguinte, Um mundo 
perfeito (A Perfect World, 1993), história errática de um ladrão 
que sequestra quase sem querer um menino, sai com ele em fuga 
pelas estradas e acaba se tornando seu modelo paterno. Butch 
Haynes (Kevin Costner) teve um pai criminoso que lhe batia. 
Ao longo do filme, ele protege o menino em inúmeras situações, 
reagindo violentamente a um homem negro que lhe dá abrigo 
no meio do caminho e que bate nos filhos. Ao final, Butch morre 
nas mãos da polícia que lhe persegue ao longo do filme, coman-
dada pelo chefe de polícia Red Garnett (Clint). Em sua morte, 
há uma serenidade que vem do fato de ter conseguido ser para 
aquele menino, em poucos dias, o pai que ele mesmo nunca teve. 
A morte só ganha pleno sentido quando a sua missão autodefi-
nida foi cumprida—e, assim, não precisa ser temida.

Em Um mundo perfeito, a serenidade da morte vivida pelo 
herói encontra seu contraponto na figura atormentada de Clint. 
Em dado momento, descobrimos que Garnett foi o responsável 
no passado pela prisão do pai de Butch, episódio que o privou 
da figura do pai. “Ele era um criminoso profissional que surrava 
tudo o que se aproximasse dele, prostitutas ou filhos”, justifica 
o chefe de polícia numa conversa ao pé da fogueira (envolto 
na escuridão) a Sally (Laura Dern), sua colega na polícia. Sally 
lhe diz exatamente o que aconteceu ao pai de Butch: “Ele era 
um ladrãozinho que cumpriu pena, saiu e permaneceu limpo 
depois”. Garnett pensou ter feito o melhor naquela situação, 
proteger uma criança da violência de seu próprio pai, mas ao 
fim descobre que errou—e que pode ser o responsável indireto 
pelo comportamento criminal do Butch adulto. O herói clintiano 
carrega o peso do mundo—assume para si a tarefa da justiça 
entre os humanos e depois carrega a culpa por seu mau passo.
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O peso da responsabilidade diante da morte retorna com 
força em um filme subestimado de Clint, Crime verdadeiro (True 
Crime, 1999), em que ele assume a missão de provar a inocência 
de um homem negro condenado à cadeira elétrica. Pesa sobre o 
filme a culpa das mortes inconsequentes causadas por Clint em 
toda a sua obra anterior, seja como ator ou diretor. Diante da 
seriedade da morte, principalmente daquela causada por outro 
ser humano (ou por sua estrutura política), a noção de justiça 
entra em crise.

É a mesma justiça vacilante de Sobre meninos e lobos 
(Mystic River, 2003), na qual um grande ato de violência contra 
três crianças no passado repercute e se amplifica ao longo de 
25 anos. Sedento de vingança pela morte da filha, Jimmy (Sean 
Penn), o herói clintiano atormentado, desce sua espada sobre 
outra vítima, o amigo de infância Dave (Tim Robbins). “Sempre 
fui fascinado pelas vítimas, mesmo nos meus filmes de ação 
como Perseguido implacável [Dirty Harry, de Don Siegel, 1971]”, 
declara Clint à época.1 Ao final, o gesto de Sean Penn é um dos 
mais emblemáticos da obra de Clint. Ao gesto de uma arma feito 
por Sean (Kevin Bacon), ele responde com um gesto vazio, sinal 
de que não é possível fazer mais nada, ao mesmo tempo devas-
tado pela injustiça promovida pelas próprias mãos e compreen-
sivo desse impulso humano, o da vingança a qualquer preço para 
aplacar uma dor ainda assim infinita. O cinema de Clint, assim 
como o de Ford e Griffith, é “tentado para sempre pela sombra, 
revelador de uma visão trágica (no sentido shakespeariano) do 
universo: uma ordem aparentemente imutável, sua transgressão 
e sua difícil restauração”.2

Em Menina de ouro, Clint consegue elevar a novo patamar 
a postura do herói diante da morte. As sombras são acentuadas 
na escola de boxe de Frankie Dunn (Clint), na qual ingressa a 
obstinada Maggie (Hilary Swank). Maggie é muito pobre e tem 
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como única missão na vida ascender no mundo do boxe, apesar 
de todos os fatores contra si, especialmente a idade, 31 anos, 
já avançada para atletas iniciantes. Frankie hesita, mas depois 
aceita treiná-la, abrindo-lhe o caminho para cumprir essa missão. 
Ele é apresentado desde o começo como um homem sem fé, que 
frequenta a igreja toda semana apenas para atormentar o jovem 
padre com debates retóricos em torno de seu ceticismo.

A religião não lhe oferece resposta, mas a própria vida irá 
lhe oferecer. Ao treinar Maggie, Dunn lhe dá a vida—a verda-
deira, aquela imbuída de uma missão. E também lhe dá a morte, 
desligando seus aparelhos quando ela o pede. Nesse filme que 
faz a súmula de sua obra, Clint assume todos os papéis: ator, 
diretor, demiurgo, herói, Deus, responsável pela vida e pela 
morte de outra criatura. A aceitação de todos esses papéis 
não tem nada de irresponsável; ela é sempre acompanhada do 
peso existencial intrínseco a ela. Num plano memorável, em 
que Dunn sai pelo corredor escuro do hospital após desligar 
os aparelhos de Maggie, Clint repete, numa chave mais inti-
mista, o célebre último plano de Rastros de ódio (The Sear-
chers, 1956), de John Ford, em que John Wayne volta ao mundo 
externo depois de devolver ao lar a sobrinha. Em Ford, é dia, e a 
paisagem de Monument Valley é ensolarada. Em Clint, tanto o 
interior quanto o exterior são envoltos em sombra e escuridão. 
Contra a certeza fordiana, Clint instaura a dúvida existencial de 
sua obra, a impotência do homem diante do seu próprio destino.

Em Menina de ouro, Clint enfrenta o tema da morte da 
maneira mais frontal em sua obra. Um recurso apenas esboçado 
em A última canção ganha mais peso e gravidade: os planos 
(agora longos) em que o moribundo (Maggie) exibe a face mais 

1 Entrevista com Clint Eastwood. Revista 
Positif, edição 512, outubro de 2003, p. 87.

2 Christian Viviani. “Contrastes. La tradition 
classique chez Clint Eastwood”. Revista 
Positif, edição 512, outubro de 2003, p. 90.
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feia da morte. Uma dureza somente reconhecida por quem já 
visitou um parente à beira da morte no hospital. Uma coragem 
de filmar a morte que encontra paralelo nos longos planos de 
Nicholas Ray moribundo em Um filme para Nick (Lightning 
Over Water, 1980), o poderoso documentário de Wim Wenders 
sobre os últimos dias da vida de um de seus mestres.

Esse fascínio e inquietação diante da morte o levam a dirigir 
Cartas de Iwo Jima (Letters from Iwo Jima, 2006), épico sombrio 
e trágico sobre a derrota dos japoneses na Segunda Guerra. A 
postura oriental diante da morte, a determinação em morrer 
pelo país, a opção de alguns comandantes pelo suicídio honroso 
na batalha, viram de cabeça para baixo o medo do homem 
ocidental diante de seu fim—um medo que funda toda a organi-
zação social ocidental, incluindo as regras do Velho Oeste ameri-
cano e do gênero western. Clint retrata o episódio com um misto 
de espanto, respeito e admiração—sem no entanto abrir mão de 
seu ponto de vista inevitavelmente “ocidental”. Um comandante 
cegado em batalha pede a seus soldados que saiam da caverna 
e se mata com um tiro. A vida (a guerra, a batalha) é coletiva, 
mas a morte é sempre solitária. Por meio de seu protagonista, o 
soldado raso Saigo (Kazunari Ninomiya), um dos únicos que não 
compactua com o ideal japonês de autossacrifício, Clint facilita 
a nossa identificação de espectadores ocidentais em meio aos 
códigos japoneses. Mas nada é explicação; tudo é apenas impacto 
e estupefação diante desse universo quase paralelo.

O autossacrifício em nome de um ideal maior retorna 
como aprendizado em Gran Torino (2008), drama em que Clint 
consegue aliar de forma coerente as suas contradições: o herdeiro 
truculento dos caubóis dos antigos westerns versus o homem 
liberal e tolerante para com os novos imigrantes asiáticos que 
chegam à América. O sacrifício final de Walt Kowalski para salvar 
o jovem da etnia Hmong carrega a tradição de Rastros de ódio, 
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mas também a tolerância e a compreensão da alteridade apren-
didas desde Os imperdoáveis. Mais uma vez, a ideia da missão 
como algo que dá total sentido à morte.

Por fim, a morte torna-se o tema central de seu filme mais 
recente até agora, Além da vida, em que as trajetórias de três 
personagens sem conexão vão se cruzar depois de experiências 
de morte ou quase morte. Matt Damon encarna o herói clintiano 
com a difícil missão de carregar poderes mediúnicos, de comu-
nicação com o além, que recusa a tarefa em busca de uma vida 
normal. Mas, ao contrário do que sugere o título e o início do 
filme, em que a jornalista Marie (Cécile de France) quase morre 
em um maremoto na Tailândia e tem uma leve visão do que seja 
o além, Clint reforça ao longo do filme seu interesse pelo que 
acontece aqui mesmo, no plano terreno. A morte revira e reor-
ganiza a vida desses três personagens. Ao final, a morte apenas 
serve para potencializar os significados do amor e da existência. 
Uma bela lição de um mestre que questiona em permanência 
em sua obra como a morte pode ressignificar a vida.
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1. o retorno (duAs imAgens)
O cinema de Eastwood obedeceu, de início, a uma fórmula 
da qual o belo Firefox—Raposa de fogo (Firefox, 1982) talvez 
tenha apresentado o mais sólido modelo. De saída, este filme, 
de uma linearidade exemplar, decreta efetivamente que apenas 
Grant—Clint em sua versão mais monoliticamente calada—
saberá roubar o novo avião soviético: dez anos antes, a guerra do 
Vietnã estabeleceu nada menos do que sua supremacia mundial 
na profissão de piloto. No entanto, o segredo absoluto e o perigo 
extremo de sua missão exigem que no meio do caminho ele 
mude várias vezes de nome e de máscara, e que execute cega-
mente as ordens, mas também que se exponha continuamente à 
inquietude dos espiões profissionais: será você realmente capaz? 
Sempre, em Eastwood, um princípio de elasticidade semelhante 
a este fortalece e aera a ficção. Coloca-a em funcionamento pelo 
conteúdo único que um herói por direito reivindica. E, simulta-
neamente, por vezes a freia, por vezes a acelera, pelo ceticismo 
tenaz que acolhe os fatos e os gestos.

Idêntica ao que foi outrora, uma força chega do passado. 
Tanto quanto possível, aquele que a carrega cuida para que ela 
preserve intacto seu copyright, porque o passado é bem mais um 
padrão do que uma origem. Todavia, o presente que solicita o 
retorno deste passado transforma essa exigência individual em 
um problema para todos. Será então necessário aceitar recolocar 
em jogo a coroa e o título. Muito se escreveu sobre o retorno 
em Eastwood, mas não se observou suficientemente que ele não 
considera nada além do olhar que o encoraja, o acompanha ou 
o teme. O próprio Eastwood sempre ocupou alternadamente 
ambos os postos, tanto que são duas imagens, em vez de uma só, 
que fundam em pé de igualdade seu cinema. O ponto indistinto 
que é percebido lá longe, cresce, passa do segundo ao primeiro 
plano e avança até aqui: inícios de O estranho sem nome (High 
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Plains Drifter, 1973), de A última canção (Honkytonk Man, 
1982) e de As pontes de Madison (The Bridges of Madison 
County, 1995). O olho de lince, que por surpresa ou pavor se 
pregueia, enquanto a boca se torce e a veia da testa se infla, 
face ao que se anuncia e se revela em seguida: inícios de Os 
imperdoáveis (Unforgiven, 1992), de Cowboys do espaço (Space 
Cowboys, 2000) e de Menina de ouro (Million Dollar Baby, 
2004). Não é mistério algum situar o lar comum destas duas 
imagens no destino duplo de Eastwood, ator e cineasta, visto-
-vidente, homem do centro e das margens, in e off, etc.

É por isso que seu teatro de masoquismo de ontem e seu 
coquetismo de velhinho de hoje trazem algo diferente de uma 
conivência conquistada um tanto facilmente. Desde Perversa 
paixão (Play Misty for Me, 1971), uma falta de jeito cômica, 
uma falha de identificação, uma suspeita de impostura, forjam 
sua figura. Farsa de um recuo, graças à qual a chegada/retorno 
não se completa, mas dura o tempo todo do filme. A razão da 
longevidade de Eastwood? Ele não se cansa de vir/voltar e ver 
vir/voltar. Não se cansa de se ver vir/voltar, sempre jovem neste 
profundo espelho onde ele redescobre seu reflexo a cada filme. 
Se surpreende, incrédulo e contente, de (se) ver vir/voltar.1

2. A domesticAção (dois círculos)
Algo novo depois de uns dez anos: cada vez menos ficções unica-
mente do retorno em Eastwood, mais e mais ficções de domesti-
cação. Menos thrillers e westerns, mais melodramas.

Um mundo perfeito (A Perfect World, 1993): Butch e Philip, 
o perigoso fugitivo e o kid com fantasia de Gasparzinho se 
farejam e depois dão timidamente consistência ao seu desejo de 
serem como pai e filho. As pontes de Madison: Robert e Fran-
cesca, o fotógrafo autoproclamado cidadão do mundo e a dona 
de casa habituada a uma existência de detalhes, flertam e depois 
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se persuadem que é o amor que os empurra um na direção 
do outro. Menina de ouro: Frankie e Maggie, o treinador que 
não treina meninas e a garçonete que ganha todas as lutas por 
nocaute, vivem, depois de um longo round de observação, um 
romance desconcertante, ainda que casto.

Chamemos isso de primeiro círculo da domesticação. Pois 
há um segundo, mais amplo. No caminhão moderno que os 
lança na pista de Butch, Red—Clint em sua versão mais viril-
mente tinhosa—e sua equipe percebem pouco a pouco que 
poderia haver, entre o garoto e o bandido, algo além de uma 
relação entre refém e criminoso. Descobrindo o diário íntimo 
de sua mãe, os filhos de Francesa compreendem, hesitantes e, 
em seguida, comovidos, tudo aquilo que afasta sua relação com 
Robert de um adultério banal. O final de Menina de ouro revela 
que a voz off de Scrap não é um simples procedimento narrativo, 
mas a leitura de uma carta escrita por ele à filha de Frankie a fim 
de reabilitar o pai aos seus olhos.

Eastwood só contaria, então, uma única história: como 
triunfar de uma reticência. Do mesmo modo: como fazer surgir 
uma imagem na luz própria a acomodá-la plenamente. Mas 
cada filme conta duas vezes esta história, uma na intimidade do 
primeiro círculo, outra na distância da relação do segundo com 
o primeiro. No curso da entrevista [fornecida a Jean-Michel 
Frodon2], o antigo chefe de Carmel—Clint em sua versão mais 
soberanamente zen—diz que o personagem de Scrap encarna o 
ponto de vista do público. Claro que é um pouco mais complexo 

1 Para dar o duplo sentido de vir/voltar, o 
autor cria aqui um jogo de palavras, empre-
gando a forma (re)venue (“revenue” sendo 
“retorno” e “venue” sendo “chegada”). O 
jogo é mantido nas frases seguintes, com 
a forma (re)venir, “revenir” significando 

“voltar” e “venir” significando “vir”. Na 
última frase, ele amplia a brincadeira, ao 
empregar a expressão “N’en revient pas”, 
derivada do mesmo verbo utilizado antes 
(venir), mas que significa “não acreditar”, 
“se surpreender”. [nt]
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do que isso: Scrap pertence ainda ao filme e, de sua posição 
descentralizada, indica de que forma a ficção pode ser portadora 
de ensinamento para Eastwood. Nunca diretamente, sempre por 
difração, por um eco que, de um círculo a outro, inverte o nega-
tivo em positivo. Um mundo perfeito: Butch é abatido, mas Red 
ao menos aprendeu que não sabe “nada de nada”. As pontes de 
Madison: Francesca renuncia a seguir Robert, mas seus filhos 
lançarão a partir de então um outro olhar sobre seus próprios 
amores. Menina de ouro: Maggie morre, mas a filha de Frankie 
saberá que homem seu pai é. Educação em segundo grau, uma 
pedagogia dilatória, poderíamos dizer. Admirável respiração, de 
todo modo.

3. o presente pArA o pAssAdo (umA homenAgem)
Em uma cena crucial em Bronco Billy (1980), Bronco—Clint 
em sua versão mais grotescamente cowboy—explica à sua nova 
parceira o que há de maravilhoso no circo inspirado no western 
dirigido por ele, para que ela não caia fora. Cada um, veja você, 
é livre para inventar para si qualquer personagem, livre para ser 
quem quiser. Por muito tempo, para Eastwood, o passado foi 
uma construção, um refúgio para aqueles que repugnam a tris-
teza do presente e os papéis lamentáveis que ele obriga a desem-
penhar. Em Josey Wales, o fora da lei (The Outlaw Josey Wales, 
1976), O estranho sem nome ou O cavaleiro solitário (Pale Rider, 
1985), este era simplesmente o outro nome do fantasma. Névoa 
vantajosa na qual alojar todo tipo de anjos e demônios, topo 
onde desfrutar de um privilégio de encantamento ou de terror, 
de uma esmagadora superioridade sobre o hoje.

Algo de novo em Eastwood depois de uns dez anos: o obje-
tivo não é mais a sobrevida artificial do passado, mas a fabri-
cação no presente de uma homenagem àquilo do qual outrora 
este encarnou a promessa. A homenagem é a verdade daquilo 
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que ata os dois círculos: fidelidade e ruptura, adeus e referência. 
Reencontro, mas na distância reconhecida como irredutível do 
luto. Desprezo nenhum, logo, pelo presente, senão face àqueles 
que, como os jovens cosmonautas de Cowboys do espaço, creem 
numa intimação do aqui-agora, numa obrigação de realizar 
prontamente uma tarefa de benefício imediato. De seu lado, os 
quatro veteranos do mesmo filme não alçam voo para atualizar 
ou rodar o remake de seu antigo sonho, mas para saudá-lo, ainda 
que seja morrendo.

Que a paciência seja a virtude cardinal, que a ética secreta 
de todo projeto, mesmo o mais urgente, seja a de consentir 
com o seu adiamento, é também o que afirma Menina de ouro. 
O leitmotif de Frankie: sobretudo não se atire para a glória, a 
ânsia pode matá-lo. Eastwood pratica, assim, uma subversão 
profunda das convenções do filme de boxe; ao suspense ofegante 
demandado pelo exercício, ele prefere uma outra lógica. Menos 
a educação ao vivo de uma campeã do que a invenção de uma 
relação pai/filha nunca apresentada sob este rótulo. Menos o 
passo a passo de uma crônica do que a composição de cada 
plano como um arquivo para o futuro: faz parte da estrutura 
da homenagem o presente tomar a dianteira do passado. A 
beleza de Menina de ouro em relação a isso é que não somente 
Eastwood narra um roteiro de reparação a posteriori, mas é 
preciso o filme se desenrolar por completo para compreen-
dermos o esquema de acordo com o qual a disposição das figuras 
no espaço do ginásio é também uma disposição no tempo: 
Maggie e Frankie, Scrap e sua carta em off, e até mesmo aquele 
jovem boxeador que o cineasta consagra como um fantasma, em 
última instância.

2 O autor se refere à entrevista publicada na 
mesma edição da revista, sob o título “‘Je 
le fais, c’est tout’—Entretien avec Clint 

Eastwood autour de Million Dollar Baby” 
[“‘Eu apenas faço’—Entrevista com Clint 
Eastwood sobre Menina de ouro”]. [ne]
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4. o filho pArA seu pAi (umA ficção)
De A última canção a Crime verdadeiro (True Crime, 1999), de 
Os imperdoáveis a Poder absoluto (Absolute Power, 1997), de 
Meia-noite no jardim do bem e do mal (Midnight in the Garden 
of Good and Evil, 1997) a Dívida de sangue (Blood Work, 2002), 
os filhos de Clint: Kyle, Alison, Kimber, Dina, Francesca Ruth… 
passam ou atuam em seus filmes.

Em Um mundo perfeito, Philip hesita em tratar Butch como 
o pai que ele não tem mais, e é Butch que engata, toda vez que 
a ocasião se apresenta, a ficção de filiação. Em Eastwood, esta 
segue um trajeto particular, por ser produto de um pai tanto 
quanto de um filho; e é de forma a tornar associados e solidários 
estes dois nascimentos que a elasticidade eastwoodiana trabalha 
a partir daí. Ou ainda, como o título de Million Dollar Baby 
sinaliza com todas as letras, a filiação fixa aqui o preço frequen-
temente exorbitante da ficção.

É muito emocionante este desejo imperioso de ser pai, 
que leva a conceber qualquer relato sob esta única perspectiva. 
Perspectiva novamente desdobrada: um primeiro filho deve 
morrer para que se imponha a necessidade de um recomeço 
que leva ao nascimento tardio de um pai para um segundo filho. 
Poder absoluto: é preciso que o presidente dos Estados Unidos 
violente e mande matar uma Christy que poderia ser sua filha, 
e que é a filha de Whitney—Clint em sua versão mais classica-
mente distinta —, assim como uma filha para seu marido Walter 
Sullivan; é preciso que o presidente afunde mais ainda na imun-
dície em seguida e diga em público a um Sullivan viúvo: “Walter, 
you’re like a father to me”; é preciso que a filiação seja arrastada 
na lama por todos os lados, é preciso que sua própria filha seja 
ameaçada para que o ladrão cavalheiro prepare uma vingança 
em vez de deixar o país. Crime verdadeiro: é preciso que 
Michelle, a jovem jornalista que poderia ser filha dele, morra 
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para que Everett—Clint em sua versão mais machistamente 
fraca—retome sua enquete e lute a fim de poupar um jovem pai 
da cadeira elétrica.

Diversas vezes, em Menina de ouro, a voz off de Scrap une 
a paixão pelo boxe à surpresa de que tudo se faça backwards, 
ao contrário: os apoios, a combinação de prudência e de teme-
ridade, etc. Vendo, no mesmo momento, Frankie diante de sua 
televisão, com os pés dançando sob a mesa baixa e as mãos 
mimetizando os golpes, diríamos que é o conjunto deste cinema 
que funciona assim, ao contrário. Em sua ideia de tempo, com a 
ênfase sendo colocada na homenagem, sugerindo que o passado 
se erige diante de nós, a vir. Em sua ideia de filiação, com o 
filho ou a filha que parecem dar à luz ao pai. Em sua ideia da lei 
como uma perversão na ordem dos dias e das causas, como nos 
lembrou magistralmente Sobre meninos e lobos (Mystic River, 
2003) (ver “Clint à la trace”, Cahiers du cinéma nº 594).

5. À distânciA (três mise en scène)
Clássica, a primeira mise en scène é a escrita dos dois círculos. 
Ela distribui e faz variar, no interior e entre os planos, inter-
valos estritamente mensuráveis. Em As pontes de Madison: uma 
precisão extrema nos avanços e retrocessos no espaço—obser-
vação cruzada, olhadela pelas costas, aparição surpresa—que 
constroem fisicamente a relação de amor de Robert e Fran-
cesca. Em Menina de ouro: posicionamento hábil dos peões em 
torno e dentro do ringue, nos bancos e no escritório, em cada 
lugar do “Hit Pit”.

Maneirista, herdada de Sergio Leone, a segunda é a escri-
tura do passado que retorna no presente. Ela distribui e faz 
variar, no interior e entre os planos, intervalos sem medida. Ao 
final de Josey Wales, o fora da lei, de O cavaleiro solitário e de 
Os imperdoáveis, a violência que volta à superfície se manifesta 
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de saída como mítica. Encadeamento de planos como em um 
delírio, ruptura do espaço em mil pedaços. De uns dez anos pra 
cá, esta mise en scène em parte desapareceu.

A terceira é a escrita do presente envolvendo o passado, do 
grande círculo incluindo o pequeno. A voz off, o flashback e a 
montagem paralela são suas ferramentas. Ela deu a forma mais 
nobre ao cinema de Eastwood: Um mundo perfeito, As pontes de 
Madison, Sobre meninos e lobos, Menina de ouro.

Três escrituras, três jogos com as distâncias. Resta ver como 
estas escrituras atuam juntas, que figura é desenhada através 
de sua reunião. Arrisquemos esta generalidade: o passado foi 
profundamente marcado pela tentação de abolir ou de fixar 
de uma vez por todas as distâncias. Butch queria que houvesse 
entre Philip e ele o afastamento estável que relaciona um pai a 
seu filho. Robert e Francesca sonhavam com uma união física e 
espiritual. Etc.

E o presente? Se é verdade que a homenagem é seu ofício, 
então ele faz aparecer uma nova distância, temporal desta vez. 
E esta profundidade de tempo permite que se reate com o que 
outrora fracassou. O segundo círculo engloba o primeiro, o 
Espaço se anula no Tempo. Seja atirando o arco do presente em 
direção ao passado, seja na morte: Robert e Francesca unidos 
eternamente pela mistura de suas cinzas; Hawk (Cowboys do 
espaço) pagando com a sua vida sua viagem à Lua. Etc.

Seria uma forma de descrever o famoso classicismo 
eastwoodiano? Sim, se concordarmos em chamar de “clássica” 
a arte de articular pontos de vista se esforçando para nunca 
confundi-los, a arte de modular as distâncias a fim de salvar ao 
menos uma. Ótimo. Mas de que vale, a esta altura, ainda louvar 
a inatualidade de Eastwood? Talvez mais decisiva seja a crueza, 
senão o desespero, de um cinema para o qual a distância é tudo: 
ao mesmo tempo sentimento preciso do mundo, garantia de 
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segurança e presságio do pior. Nada de mais belo, nesse sentido, 
do que, em Menina de ouro, o tamborete que a cada combate 
Frankie recoloca ligeiro no lugar no ringue—para que entre 
dois rounds Maggie possa recuperar o fôlego—, e que, recolo-
cado cedo demais, terminará por lhe fraturar o pescoço. Terrível 
detalhe e dilacerante lição: mesmo a mais amorosa das prudên-
cias comporta sua parte de funesta precipitação.

Emmanuel Burdeau é crítico de cinema, 
tendo editado a revista francesa Cahiers 
du cinéma de 2004 a 2009. Atualmente 
é coordenador de coleção na editora 
Capricci, e suas publicações incluem 
Manuel de survie : entretien avec Werner 
Herzog, (em colaboração com Hervé 
Aubron, Capricci, 2008) e Vincente Minnelli 
(Capricci, 2011).
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“as regras foram feitas 
para serem transgredidas”
DIRECTED by…
wild Bill, sergio, don e os 
outros coração de caçador

“‘Les règles sont faites pour être 
transgressées’ Directed by… Wild Bill, 
Sergio, Don et les autres Chasseur blanc, 
cœur noir”. Entrevista publicada em 
Eastwood par Eastwood, de Michael Henry 
Wilson (Cahiers du cinéma, 2010) e realizada 
em 3 de março de 1994. Reproduzido com a 
autorização do autor. Traduzido do francês 
por Telma H. M. Monassa.
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Para seu número 400 (“Le cinema vu par les cinéastes” / O 
cinema visto pelos cineastas”), a revista Positif pediu a alguns 
diretores de destaque que escrevessem um texto sobre um filme, 
um ator ou um realizador importante para eles. Poderíamos 
esperar que Eastwood escolhesse Consciências mortas [The 
Ox-Bow Incident, 1943], o filme de Wellman que se tornou a 
senha dos nosso encontros. Ou Glória feita de sangue [Paths of 
Glory, 1957], seu Kubrick favorito, “um grande filme contra a 
guerra, que tinha algo a dizer e que permanece verdadeiro hoje” 
(ver a homenagem a Kubrick na Positif de outubro de 1999). 
Ou, ainda, Fúria sanguinária [White Heat, 1949], a obra-prima 
trepidante de Walsh que ele aponta como um filme de referência 
quando de uma enquete feita pelo Festival de Locarno em 1997 
(ver Feux croisés. Le cinema américain vu par ses auteurs1).

No fim das contas, Eastwood preferiu me convidar para uma 
conversa livre, sugerindo como tema os diretores com quem tinha 
trabalhado e com quem gostaria de ter trabalhado antes de passar 
para atrás das câmeras. Ele nos conta assim como fez seu aprendi-
zado e conseguiu tocar seu barco no seio do sistema de produção 
em plena transformação que era a Hollywood dos anos 1950-1960.

De resto, ele consagrou a esta época um filme bem pouco 
conhecido, Coração de caçador [White Hunter Black Heart, 
1990]. É uma crônica, parcialmente romanceada, da filmagem de 
Uma aventura na África [African Queen, de John Huston, 1951] 
na África oriental, tendo como protagonista um John Wilson 
muito livremente inspirado em John Huston. O autor, Peter 
Viertel, tinha feito do realizador de Moby Dick [1956] um obses-
sivo em busca de experiências inéditas e mesmo sacrílegas—
como um massacre de elefantes.

1 Feux croisés—Le cinéma américain vu par 
ses auteurs (1946-1997), Ed. Actes Sud 
Beaux Arts, Institut Lumière, 1997. [ne]
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O aventureiro que não cessa de fugir do trabalho e só se 
sente à vontade quando parte em marcha longe de Hollywood 
tinha tudo para seduzir Eastwood. E mais ainda por não ser 
imaculado. (Huston, com seu gênio zombeteiro, sugeriu a Viertel 
que dramatizasse a narrativa—e, portanto, denegrisse a história—
fazendo o caçador Kivu morrer.) Era, após A última canção 
(Honkytonk Man, 1982) e Bird (1988), um novo retrato de um 
artista fora de prumo. Evitaremos, no entanto, ver aí um autorre-
trato. Nosso homem sempre teve horror à caça e é bem conhecido 
por seu respeito à vida animal, seja a das vespas ou a das lesmas.

E, ainda, Eastwood cineasta nunca experimentou o diletan-
tismo sardônico de Huston; nunca abdicou de suas responsabili-
dades de profissional para se entregar a uma paixão extravagante. 
Seu mentor, nós sabemos, é o frugal Don Siegel, cujos métodos 
ele adotou: preparação meticulosa, rapidez de execução, 
economia e simplicidade em tudo. Como Siegel, Eastwood sabe 
exatamente aonde vai quando chega no set de filmagem. Nenhum 
elefante, vivo ou mítico, poderia desviá-lo de sua tarefa.

Gostaria de interrogá-lo sobre os diretores que o dirigiram.

E se, de preferência, eu começasse com aqueles com os quais 
não tive a chance de trabalhar? Howard Hawks, por exemplo. O 
primeiro cineasta que encontrei! Já lhe contei em que circuns-
tâncias, muito breves, eu o ajudei a reunir seus cavalos quando 
eu tinha 16 ou 17 anos.2 John Ford? Nunca o encontrei, mas, 
certamente, é um daqueles com quem gostaria de ter traba-
lhado. Vi muitos filmes seus na minha juventude. Frank Capra 
eu conheci quando filmava O estranho sem nome [High Plains 
Drifter, 1973] em Mono Lake, no norte da Califórnia. Estava 
hospedado em Silver Lake, a quatro casas de Capra, e tive 
a oportunidade de conversar com ele. Depois, cada vez que 
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passava por lá, ia visitá-lo. Ele ficava sempre contente em me 
ver, mas não tive a chance de trabalhar com ele.

Capra alguma vez viu Bronco Billy [1980]? 

Eu não sei, mas gostaria que ele tivesse visto. Quando li o 
roteiro, pensei imediatamente: Capra poderia ter filmado isso. 
Havia em Capra uma energia latente que era específica dele, 
mas que não é fácil definir. Qualquer um pode filmar um plano, 
mas com Capra, assim como com os grandes, há alguma coisa 
que não está nem escrita nem visível, mas que contamina todo o 
filme. Todos tinham este dom, em maior ou menor grau, em um 
ou outro filme. Dependia do material, do entusiasmo deles, dos 
problemas que tinham que superar.

Você tinha consciência, na sua juventude, da importância desses 
grandes cineastas?

Nessa época, eu não me preocupava nem um pouco com o 
nome dos realizadores. Como todo mundo, eu ia ver os grandes 
sucessos: As vinhas da ira [The Grapes of Wrath, de John Ford, 
1940], E o vento levou… [Gone with the Wind, de Victor Fleming, 
1939], Aconteceu naquela noite [It Happened One Night, de Frank 
Capra, 1934], etc., mas também filmes de gênero como Sitting 
Pretty [de Walter Lang, 1948] ou Winchester 73 [de Anthony 
Mann, 1950]. Se me volto para a minha infância, penso nas comé-
dias de Preston Sturges. Eu gostava de Contrastes humanos 
[Sullivan’s travels, 1941], principalmente de Joel McCrea. Ele 
talvez não tivesse o porte de Gary Cooper, mas dava a impressão 
de que aconteciam muito mais coisas em seu interior do que ele 

2 Ver o capítulo 6 do livro em questão.
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expressava. Poucos filmes estrangeiros eram importados na época, 
mas eu me lembro do australiano Forty Thousand Horsemen [de 
Charles Chauvel, 1941]. Havia muita ação. Era o primeiro filme 
que vi no qual os atores praguejavam. A gente ouvia damn ou 
hell. Isso não acontecia aqui; o Hays Office [comissão de censura] 
vigiava. Não me lembro mais quem era o diretor.

Para escapar das exigências dos estúdios, alguns cineastas de 
Hollywood, liderados por John Ford, criaram uma trupe de atores 
que reencontravam de filme em filme. Não foi o que você também 
tentou na Malpaso?

Na época eles tinham, de fato, maravilhosos atores de compo-
sição. Tanto em Sturges como em Capra ou Hawks, reconhecia-
-se sempre uma coletânea de comparsas pitorescos. Todos eles 
tinham fisionomias interessantes. É reconfortante para um 
diretor saber que ele pode contar com os mesmos atores filme 
após filme. Eu tentei fazer igual em Doido para brigar… Louco 
para amar [Every Which Way But Loose, de James Fargo, 1978] 
e Bronco Billy, me cercando de gente como Geoffrey Lewis, 
Bill McKinney e outros. Alguém como Ford preferia se ver em 
terreno familiar, em meio a rostos conhecidos. Quando se é um 
almirante, conforma-se ao seu papel: não se fica questionando o 
tempo todo! Ele não era do tipo que analisava o que fazia com 
seus atores; ele conhecia suas competências e sabia o que eles 
podiam lhe oferecer. Será que eu poderia ter me integrado no 
seu clã? Talvez não. Eu não sou um homem de clã.

Você esbarrou com Alfred Hitchcock nos estúdios da Universal?

No fim. Quando eu estava na Universal sob contrato, ele rodava 
seus filmes em outros lugares. Só o encontrei uma vez, anos mais 
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tarde, um pouco antes de sua morte. Recebi um chamado do seu 
escritório: “O senhor Hitchcock gostaria de vê-lo. Sua saúde está 
frágil. Ele talvez nunca faça o filme, mas quer lhe falar sobre o 
papel principal”. Nós almoçamos juntos na cantina da Universal. 
Foram necessários dez minutos para percorrer a distância 
entre a entrada e a nossa mesa. Ele caminhava muito lenta-
mente, muito metodicamente. Ele pediu seu almoço ritual: um 
bife e tomates. Ele estava completamente lúcido e a conversa 
foi brilhante, eu fiquei seduzido. Seu projeto se passava na 
Finlândia, ou na Noruega, a bordo de um trem. Ele conhecia um 
pouco meus filmes, especialmente Perversa paixão [Play Misty 
for Me, 1971]. Não sei se ele tinha realmente visto, ou se queria 
me agradar. Eu não tinha entendido como uma homenagem, 
mas era uma, indiretamente. Passamos bons momentos, mas 
como eu poderia lhe servir? Eu estava uma geração atrasada! 
Igualmente para Ford e Capra, que se aproximavam da aposen-
tadoria enquanto eu começava.

Por outro lado, uma nova geração, Anthony Mann, Nicholas Ray, 
Samuel Fuller, se afirmava renovando os gêneros clássicos, o 
western, o filme policial, o filme de guerra…

Eu gostaria de ter encontrado Mann e trabalhado com ele 
no seu auge. Gostava muito de seus filmes, especialmente os 
westerns com Jimmy Stewart. Nick Ray também fez coisas boas, 
mas nunca tive oportunidade de encontrá-lo. Nem Sam Fuller. 
Ele preparava um western para a rko, Renegando o meu sangue 
[Run of the Arrow, 1957], eu acho. Eu queria participar e tentei 
marcar um encontro, mas sem sucesso. Só fui encontrá-lo bem 
mais tarde na França. O mesmo para André de Toth, um tipo 
cuja personalidade me agradou de cara. Ao fim dos anos 50, 
todos estes cineastas estavam à procura de um segundo fôlego, 
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e foram filmar na Europa. Quem ocupava um lugar de destaque 
era Elia Kazan. Após Sindicato de ladrões [On the Waterfront, 
1954], ele era o filho pródigo, o gênio com o qual todo mundo 
queria trabalhar. O problema é que ele fazia seu casting em 
Nova York, ou em outro lugar. Eu nunca consegui fazer um filme 
com ele. A mesma coisa com Stanley Kubrick. Eu vi O grande 
golpe [The Killing, 1956] no lançamento e gostaria de ter traba-
lhado com ele, mas não tive oportunidade.

Existe uma foto, tirada no curso para jovens atores da Universal, 
na qual o vemos ao lado de Marlon Brando.

Ele tinha ido nos encontrar e explicar sua filosofia. Ele louvou 
Stella Adler, mas não o Actor’s Studio. Rod Steiger, Dan 
O’Herlihy e muitos outros foram conversar conosco. Isso fazia 
parte da nossa formação. Filosofávamos até não poder mais 
sobre a profissão, como fazem frequentemente os jovens atores. 
Com os veteranos, era mais simples: “Você se levanta e faz o 
que tem que fazer.” Eles se colocavam muito menos questões. O 
sistema dos estúdios se aproximava do fim. Restavam poucos no 
nosso departamento. Sobretudo estrelinhas que eram enviadas 
para campanhas publicitárias, para a abertura de um supermer-
cado, por exemplo. Por conta do crescimento da televisão, tinha-
-se menos necessidade do curso. O verdadeiro aprendizado se 
fazia na tv.

Você, que gostava de Crepúsculo dos deuses [Sunset Boulevard, 
1950], chegou a se encontrar com Billy Wilder?

Consegui abordá-lo quando ele se preparava para filmar A 
águia solitária [The Spirit of St. Louis, 1957]. Segundo o ritual 
hollywoodiano da época, a imprensa havia anunciado com 
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grande ênfase que ele procurava um jovem desconhecido para 
representar Lindbergh. Todos os jovens atores, principalmente 
os desengonçados, cobiçavam este papel. Eu o encontrei uma 
vez… apenas para um aperto de mão, nem mesmo para um 
teste. Seus filmes marcaram minha juventude: Pacto de Sangue 
[Double Indemnity, 1944], Crepúsculo dos deuses e muitos 
outros. Eu não entendo por que ele parou de trabalhar tão cedo. 
Não conheço as circunstâncias, mas é espantoso que um homem 
com o seu talento não tenha sido mais ativo no decorrer das 
duas últimas décadas.

Um gigante como Raoul Walsh ainda trabalhava na Warner 
no fim dos anos 50, época na qual ele realizou Band of Angels 
[1957]. Você conseguiu abordá-lo?

Eu era um de seus grandes admiradores; tinha adorado especial-
mente Fúria sanguinária [White Heat, 1949]. Quis desesperada-
mente estar em The Naked and the Dead [1958]. Meu agente não 
conseguiu arranjar um encontro com ele. Consegui me aproximar 
a cinco metros de seu escritório, mas não pude passar da soleira 
da porta. Não pude, portanto, fazer um teste. As pequenas agên-
cias não tinham poder. Walsh era, dizia-se, um cara fantástico. 
Além disso, ele tinha sido ator. É sempre agradável trabalhar 
com diretores que foram atores antes. Eles são muito mais recep-
tivos. Quando dei a Don Siegel um papel no meu primeiro filme 
como realizador, Perversa paixão, disse que assim ele aprenderia 
a ser mais tolerante com seus atores, enquanto que eu, de minha 
parte, aprenderia a me colocar na pele do realizador. Muitas 
vezes, o ator só se preocupa com a sua atuação ou com o que o 
seu personagem faz. Ele não se dá conta de que o diretor só pode 
lhe conceder 5% de sua energia, os outros 95% devendo ser 
repartidos entre a equipe, os outros atores e todo o resto.
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Quais eram as oportunidades oferecidas na Universal a um 
jovem ator sob contrato como você?

No meu tempo, a Universal produzia principalmente filmes 
de séries B. Eles não tinham personalidades como John Ford, 
William Wellman ou Raoul Walsh. Eles tinham uma equipe de 
atores sob contrato: Rock Hudson, Tony Curtis, Jeff Chandler, 
Rory Calhoun… Mas não podiam se dar ao luxo de ter estrelas do 
calibre de Cary Cooper ou Clark Gable. Eu tive um pequeno papel 
em Barcos no mar [Away All Boats, de Joseph Pevney, 1956], para o 
qual Gable foi sondado. Eu estava na cantina do estúdio no dia em 
que ele fez uma entrada triunfal. Foi um acontecimento. Ninguém 
na Universal tinha o hábito de encontrar uma estrela daquela 
envergadura. Mas, por fim, o papel foi para um ator da casa, Jeff 
Chandler, se bem me lembro. Era uma boa época, mas Douglas 
Sirk era o único diretor importante. A Universal lhe entregava os 
filmes de prestígio, melodramas grandiosos como Imitação da vida 
[Imitation of Life, 1959] ou Palavras ao vento [Written on the Wind, 
1956]. Tentei conseguir um encontro com ele, mas sem sucesso. 
Ia sempre aos sets de filmagem ver como ele trabalhava. Quando 
se era contratado, esperava-se participar de tudo, ao menos com 
os realizadores da casa. Pensávamos até ter uma vantagem sobre 
os atores externos, mas não era o caso. Éramos considerados 
menos que nada. Às vezes, os realizadores desconfiavam de nós 
justamente porque éramos contratados. A familiaridade gera o 
desprezo: eles podiam nos ver a qualquer momento, enquanto 
que os atores vindos de outro lugar tinham o frescor da novidade. 
Neste contexto, não era fácil trabalhar com os grandes.

Mas houve, ainda assim, Wellman, que o dirigiu na Warner no 
final de sua carreira, no seu último filme de todos, Lafayette Esca-
drille [1958].
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Ele gostava bastante de mim, e tinha inclusive me sondado para 
o papel de coadjuvante. Paul Newman deveria ser o astro, mas 
depois do desastre de O cálice sagrado [The Silver Chalice, de 
Victor Saville, 1954] ele voltou atrás e foi substituído por Tab 
Hunter. Para um melhor contraste com este, escolheram então 
David Janssen, e eu herdei um papel de três semanas apenas. Foi 
um pouco decepcionante, mas não podia me permitir recusar 
três semanas de trabalho. Não era um grande filme, o roteiro não 
estava à altura, mas era uma época de sua vida na qual Wellman 
tentava fazer alguma coisa diferente. O que este eterno rebelde 
queria fazer era, sem dúvida, aquilo que outrora tinham-no 
impedido de fazer. Eu me lembro de termos conversado no set 
de filmagem sobre Consciências mortas. Era um dos meus filmes 
favoritos. Ele ficou surpreso de eu conhecê-lo, pois tinha sido um 
desastre comercial. Ele dizia que a culpa era da Madame Zanuck. 
Todos no estúdio estavam orgulhosos do filme, mas na noite em 
que Darryl projetou o filme em sua casa, sua mulher detestou: 
“Mas é horrível! Como você deixou lincharem Dana Andrews 
e Anthony Quinn?” O boato de que seria um filme maldito se 
espalhou. Ele só foi lançado num circuito restrito. Somente 
quando foi recebido com entusiasmo pela crítica francesa é que 
a Fox tentou relançá-lo em Nova York, mas não deu muito certo. 
É, no entanto, um exemplo de um grande filme realizado com 
muito poucos recursos no canto de um estúdio. Podíamos ouvir 
a reverberação do som no set, mas a história tinha tanto impacto, 
era tão honesta e verídica, que fazíamos pouco disso. O filme foi 
rodado em menos de 30 dias, muito rápido, como uma operação 
de comando. Era assim que Wellman funcionava melhor.

Wellman limpa cada uma de suas histórias de seus aspectos 
pitorescos ou espetaculares para se focar numa realidade que é 
frequentemente triste ou dura. Esse minimalismo o influenciou?
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Não sei se ele me influenciou. Todo mundo me influenciou! O 
que posso lhe dizer é que ele me agradava bastante. Ele tinha 
no currículo filmes de guerra excelentes, como O preço da 
glória [Battleground, 1949] e The Story of G.I. Joe [1945]. Era 
um personagem cheio de matizes, carregado de histórias, que 
teve experiências extraordinárias ao se engajar no Lafayette 
Flying Corps. Para Lafayette Escadrille, ele nos levou à Cali-
fórnia do Norte, em Santa Maria. Pudemos brincar em teco-
-tecos franceses que datavam da Primeira Guerra Mundial. 
Verdadeiras peças de museu. Nos divertimos bastante. Durante 
as três semanas nas quais rodamos no campo de aviação, 
observei tudo o que ele fazia. Para ganhar tempo, ele tentou um 
método inédito: utilizar duas câmeras simultaneamente para 
cobrir uma cena. Uma para o plano, outra para o contraplano. O 
que facilitava enormemente as coisas na montagem. Sua teoria 
era que assim ele não teria problemas de raccord. Ele tinha 
razão neste ponto, mas eu acho que isso compromete demais a 
iluminação e os ângulos das tomadas. Eu mesmo só tentei isso 
em raras ocasiões, e somente em cenas de ação. Prefiro utilizar 
várias lentes do que várias câmeras. Wellman se aposentou 
depois de Lafayette Escadrille, mas eu continuei a vê-lo, assim 
como sua família. Ele me encorajou muito na época de Inter-
lúdio de amor [Breezy, 1973]. Ele gostava muito do filme e me 
escreveu algumas palavras muito gentis. Como ele era casado 
com uma mulher muito mais jovem do que ele, acho que se 
identificava com o personagem de William Holden. Ele exerceu 
uma grande influência sobre mim ao me encorajar a ir em 
frente como realizador.

Neste meio tempo, a oportunidade decisiva para você veio não de 
Hollywood, mas da Cinecittà.
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Não era todo dia que se podia trabalhar com os grandes de 
Hollywood. Era por isso que eu trabalhava com os desconhe-
cidos ou semidesconhecidos como eu. Por exemplo, Sergio 
Leone, que só tinha um ou dois filmes “sandálias e espadas” na 
bagagem. Eu confesso que O Colosso de Rodes [Il Colosso di 
Rodi, 1961] não me impressionou muito, mas falava-se muito que 
ele tinha um grande senso de humor. Isso já tinha me batido na 
leitura do roteiro de Por um punhado de dólares [Per un pugno 
de dollari, 1964]. Pensei que seria a oportunidade de tentar coisas 
novas. Na pior das hipóteses, se não funcionasse, eu poderia 
sempre dizer que tinha passado umas belas férias na Espanha.

Você herdou o papel do “Homem sem nome” de Por um punhado 
de dólares porque Leone não tinha conseguido nem Henry 
Fonda nem James Coburn.

Sergio não tinha escolha: ele fazia o filme com o que tinha. 
Ele me escolheu depois de ter visto um episódio de Couro cru 
[Rawhide, 1959-1966]. Quando fui abordado, um americano 
dizendo representar o produtor até me perguntou: “Será que 
você poderia fornecer seu próprio figurino?” Um pouco ator-
doado, fui fazer minhas compras numa butique do Santa Mônica 
Boulevard. Lá, comprei calças que me pareciam de época, e as 
envelheci lavando várias vezes. Eu peguei as botas e os cinturões 
que tinha usado em Couro cru. Soquei tudo numa bolsa de juta 
—e em frente para a Espanha!

Sergio Leone tinha um bom conhecimento do western clássico. 
Ele dizia se preocupar com a autenticidade em todos os detalhes. 
A visão do Oeste dele era muito diferente da sua?

Sergio era um personagem. Eu não falava italiano, ele não falava 
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inglês. Nossa intérprete, Elena Dressler, era uma polonesa que 
falava seis ou sete línguas; ela tinha sido prisioneira num campo 
de concentração alemão e foi libertada pelos americanos. Um 
dos assistentes falava um pouco de inglês e me dava as indicações 
necessárias. Depois de algum tempo, Sergio e eu acabamos nos 
entendendo muito bem. A única vez que precisamos realmente 
da contribuição da intérprete foi quando eu quis dar uma cortada 
nos diálogos que me pareciam excessivos. Neste caso, discutimos 
bastante sobre o que fazíamos e acabamos por afinar nossos 
violinos. Eu interpretava meu personagem como o via, muito inte-
riorizado, com um mínimo de gestos. Eu exagerava ao contrário, 
sem manifestar nenhuma emoção! Se eu tivesse tentado ser tão 
barroco quanto o resto, teria ficado ridículo. Sergio compreendeu 
o que eu estava fazendo, mas, ao ver os copiões, os produtores 
acharam que eu não fazia nada e que era uma catástrofe. Depois 
do filme montado, eles mudaram de opinião.

A coreografia visual de Leone o surpreendeu? Seus métodos não 
iam na contramão de tudo o que se fazia em Hollywood?

Depois de Couro cru, em que as histórias eram tão conven-
cionais, foi divertido filmar com Sergio. Eu me lembro que no 
começo de E por alguns dólares a mais [Per qualche dollaro in 
più, 1965] Lee Van Cleef achava que Sergio era completamente 
maluco. As ideias e métodos dele talvez não fossem ortodoxos, 
mas isto me permitiu descobrir um outro ponto de vista. Ele 
era realmente um grande admirador dos mestres do western, se 
alimentava de Hawks e Ford. Mas tinha sua própria visão do 
que era um western, e algumas de suas ideias eram completa-
mente bizarras. Por vezes, era necessário que eu interviesse para 
colocar as coisas nos eixos. Mas era uma boa colaboração. Está-
vamos no mesmo comprimento de onda. Sergio adorava contar 
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que houve conflitos durante as filmagens, mas não foi o caso. 
Depois disso, ele ficou um pouco invejoso, porque eu fui mais 
prolífico que ele. Não era culpa minha, nem dele. Após a estreia 
de Bird em Cannes, fui visitá-lo na Itália e passamos uma boa 
noite juntos. Eu acho que ele tinha ficado com raiva de mim, pois 
recusei o papel de Charles Bronson em Era uma vez no Oeste 
[C’era una volta il West, 1968] e depois o do gângster irlandês em 
Era uma vez na América [Once Upon a Time in America, 1984]. 
Teria sido divertido fazer Era uma vez na América se eu não 
tivesse feito os outros três westerns anteriormente. Já era tempo 
de eu partir para algo novo.

Você encontrou então um mentor e um cúmplice em Don Siegel. 
Como se estabeleceu essa relação privilegiada entre vocês?

Quando Meu nome é Coogan [Coogan’s Bluff, 1968] estava em 
pré-produção, Don Siegel ficou sabendo que eu tinha pedido 
para ver alguns de seus filmes. O único que me era vagamente 
familiar era Vampiros de almas [Invasion of the Body Snatchers, 
1956]. Projetaram para mim Os impiedosos [Madigan, 1968] e A 
caçada [Stranger on the Run, 1967], suas duas produções prece-
dentes para a Universal. Don, quando ficou sabendo, quis fazer 
a mesma coisa e pediu para ver os filmes que eu tinha feito com 
Sergio. Ele gostou dos filmes, e foi assim que se estabeleceu 
nossa associação. Era um personagem, um original, e pensei que 
tínhamos sido feitos para nos entendermos.

Don Siegel passava por um tipo não acomodado, um rabugento, 
um tinhoso. Mas vocês fizeram seis filmes juntos…

Tivemos só uma briga no começo, porque Don insistia em 
estar no lugar da história enquanto estava escrevendo. Se ele 
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preparava uma história que se passava em Nova York, achava 
que deveria viver lá. Para mim, é o inverso. Eu prefiro me 
concentrar na história e fazer em seguida os ajustes necessários. 
Ele adorava ir nos próprios lugares e organizar tudo em função 
deles. Foi o que aconteceu com Meu nome é Coogan; mas ele se 
preocupou tanto com a geografia, que a história ficou prejudi-
cada. Quando ele voltou, tivemos que reescrever o roteiro, o que 
fizemos de comum acordo. Na verdade, era preciso sempre que 
Don tivesse um antagonista, fosse o estúdio ou o produtor. Isso 
vinha de suas brigas com Jack Warner. Geralmente, o inimigo 
era o produtor. Quando nos preparávamos para rodar Perse-
guidor implacável [Dirty Harry, 1971], eu disse a ele: “Agora 
que você é seu próprio produtor, você não vai mais ser espírito 
de porco”. Ele riu na hora, mas acabou por culpar o diretor de 
produção! Don não gostava dos encarregados da produção. Sem 
dúvida ele os tinha conhecido como assistentes ou secretários, e 
os tratava como tal.

Podemos voltar à gênese deste filme excepcional que foi O 
estranho que nós amamos [The Beguiled, 1973]?

O estranho que nós amamos? Foi o grande golpe de sorte 
para Don e para mim. A Universal, que detinha os direitos do 
romance, tinha um roteiro que me agradou e que passei a Don. 
Ele viu uma oportunidade de escapar dos filmes de gênero e 
tentar algo um pouco diferente. Era sobre a Guerra de Secessão, 
não era um western. Isso o agradou. Tivemos grande prazer em 
rodar esse filme, ainda que não tenha sido um sucesso comercial.

As condições de trabalho eram muito diferentes na Universal e na 
Warner? Como os cineastas eram tratados?
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Don odiava o antigo sistema dos estúdios. Fui eu, você sabe, que 
conseguiu fazê-lo escapar disso. Eu tinha galgado os degraus no 
momento em que um novo sistema se instalava e meu poder não 
estava ligado a um estúdio específico. Na Warner, era a época 
de Jonh Calley e Frank Wells; eles não tinham a pretensão de 
ensinar a gente a fazer um filme, eles deixavam a gente em paz. 
Don estava acostumado à indiferença constante dos responsá-
veis pela produção. Na época em que eu estava sob contrato na 
Universal, me infiltrava no fundo da sala, onde os executivos dos 
estúdios projetavam os copiões, para escutar seus comentários. 
Eram, no geral, pelo menos uns vinte, e o infeliz do realizador 
ficava sentado no meio deles, escutando forçado suas asneiras. 
Conhecemos esta situação com Meu nome é Coogan, mas 
depois conseguimos escapar disso. Na Warner era totalmente 
diferente. Quando chamei Don para Perseguidor implacável, 
eles me disseram simplesmente: “É com você”. De repente, Don 
se viu com mais tempo do que ele jamais teve na vida. Sete ou 
oito semanas lhe pareciam uma eternidade. Don podia ser tudo, 
menos extravagante. Ele resmungava o tempo todo: mas que 
eficiência! Ele sabia o que queria e sabia se decidir. Ele contro-
lava o orçamento e seu plano de trabalho.

Quais são as lições que você guardou de Siegel?

Sua frugalidade certamente me influenciou. Em Alcatraz—Fuga 
impossível [Escape from Alcatraz, 1979], fui eu que o persuadi 
a rodar nas galerias por onde a fuga se deu. Por que gastar 100 
mil dólares para construir um cenário? Don sabia exatamente 
quais planos ia filmar, mas não era rígido. Acontecia dele mudar 
ou de acrescentar um plano no último momento. Trabalhei com 
realizadores que ficavam completamente desconcertados se a 
gente sugerisse uma mudança em um jogo de cena. Durante a 
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filmagem de Na linha de fogo [In the Line of Fire, de Wolfgang 
Petersen, 1993], me machuquei na testa e cheguei no set com 
um galo. Para evitar que ficasse visível, perguntei a Wolfgang 
Petersen se podia entrar no campo pela direita em vez de pela 
esquerda. Wolfgang teve muita dificuldade em reorganizar 
a cena, pois tinha visualizado tudo de um certo ângulo. Um 
detalhe tinha mudado e ele ficou perplexo. Não era o caso com 
Don. Quanto a Sergio, ele teria refletido por um tempo, e depois 
teria sem dúvida dado ok, mas com Don não tinha nem mesmo 
uma pausa. Ele acreditava que não havia regras, que as regras 
foram feitas para serem transgredidas. Eu penso igual.

John Huston também gostava de transgredir todas as regras. Você 
dedicou a ele Coração de caçador, no qual o vemos perseguir sua 
caça ao elefante sob o risco de comprometer seu próprio filme. 
Você teve ocasião de falar com ele?

Nunca o encontrei, mas falei com sua filha, Anjelica. Ele morreu 
enquanto o projeto ainda estava em gestação. Não tê-lo conhe-
cido pessoalmente me deixou mais espaço para criar o perso-
nagem. Tomamos certas liberdades com o livro de Peter Viertel, 
particularmente ao relegar Katharine Hepburn e Humphrey 
Bogart para o segundo plano. O próprio livro, você sabe, é 
em parte uma ficção. Mas acredito que a personalidade de 
John Wilson é fiel a John Huston, ao menos ao John Huston 
daquela época. Viertel, que tomava notas todos os dias durante 
a filmagem [de Uma aventura na África], faz um retrato muito 
preciso. Ele mostra bem que Huston tinha outros interesses 
além do cinema, que ele buscava às vezes todas as razões possí-
veis para não fazer o filme, que ele buscava sobretudo sensações 
e experiências inéditas.
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Há também no seu personagem uma propensão à autodestruição.

Totalmente. É um tipo que não consegue se concentrar numa 
única coisa. Ele tem que fazer dez ao mesmo tempo: apostar em 
corridas, correr atrás de uma garota, se lançar em algo comple-
tamente estrangeiro ao seu projeto. Huston era assim. É o que 
chama a atenção em tudo o que li ou vi sobre ele. Em Os desa-
justados [The Misfits, 1961], Huston passava as noites gastando 
dinheiro e se endividando nos cassinos de Reno! Disseram 
que Viertel foi injusto com Huston, mas não é o caso. Ele o 
descreveu tal como o conheceu. Como um tipo legal, mas fragi-
lizado por todas as suas obsessões. Quando realizamos um filme, 
não podemos fazer farra a noite toda e ter a cabeça no lugar no 
dia seguinte. Por que ele se comportava assim? Não sei. Seria um 
sentimento de insegurança? O medo de se dedicar inteiramente 
a uma empreitada que poderia não ser bem-sucedida?

Você já tinha abordado esse sentimento de insegurança que ator-
menta os artistas em A última canção.

Conheci muitos caras na vida que poderiam ser chamados de 
perdedores, ou então de pessoas que não queriam ser vence-
doras. Eles tinham um certo talento, mas não conseguiam evitar 
de desperdiçá-lo ou de comprometê-lo. Assim que se aproxi-
mavam do sucesso, davam um jeito de tropeçar. Tinham medo 
de ganhar, medo da disciplina necessária para ganhar. Se você 
fica de pé a noite toda, tem uma boa desculpa para não estar 
em forma no dia seguinte. Já notei isso em diversos cantores 
country, em Hank Williams, em Red Foley. O cantor de A última 
canção é assim. Ele vai realizar seu sonho, fazer um teste no 
Grand Ole Opry, mas desperdiça sua chance, porque se dispersa 
pelo caminho. Ele tem tuberculose e não faz nada para se tratar. 
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Ele serra continuamente os galhos em que está sentado. Encon-
tramos isso também na história de Charlie Parker. Por que um 
tal gênio destruiu a si mesmo? Ninguém nunca pôde responder à 
pergunta. Há uma pletora de jazzistas assim, de Bix Beiderbecke 
a Chet Baker…

Como cineasta, a atitude de Huston—“Depois de mim, o 
dilúvio”—não é oposta à sua?

Ele estava determinado a matar um elefante enquanto estava 
na África, e todo o resto lhe parecia de uma importância secun-
dária. Essa obsessão foi o que mais me interessou. Huston era 
alguém que não tinha medo de nada nem de ninguém. Essa 
audácia é fascinante. Quem nunca sonhou em fazer tudo o que 
lhe passa pela cabeça sem se preocupar com as consequências? 
Todos gostaríamos de gozar de uma liberdade sem limite. No 
entanto, uma tal desenvoltura iria contra a minha natureza. Eu 
não poderia deixar na mão aqueles que confiaram em mim, 
especialmente os financiadores. Sinto sempre uma responsabili-
dade em relação a eles. Dito isto, estou de acordo com o perso-
nagem [John Wilson] quando ele ataca seu produtor porque este 
pretende saber o que o público quer. Não se pode fazer um filme 
em função do suposto gosto dos espectadores. Faz-se o filme no 
qual se acredita.

Você se lembra do primeiro dia de filmagem do seu primeiro 
filme, Perversa paixão?

Faz uma eternidade! Eu era sem dúvida muito mais tenso 
do que hoje em dia. Muito empolgado, mas com uma certa 
apreensão. Tentei me lembrar do que tinha sentido quando 
li o roteiro pela primeira vez. Reencontrar minhas primeiras 



directed by…

167

impressões, me basear nelas, em vez de querer mudar as coisas. 
Senti que devia evitar de analisar tudo. E me fiar sobretudo 
no meu instinto—inclusive na decupagem das sequências e na 
escolha dos ângulos das tomadas. Essa abordagem me agradou, 
porque me senti liberado. Me dei conta de que podia confiar nas 
minhas impressões, nas minhas reações viscerais, no meu julga-
mento interior, seja qual o nome que se dê a este instinto. Isso 
me encorajou, e como você pode ver, depois de todos estes anos, 
ainda trabalho com o coração.

Michael Henry Wilson é cineasta, 
historiador e crítico de cinema. Autor 
de Jacques Tourneur ou La Magie de la 
suggestion (Éditions du Centre Pompidou, 
2003), Martin Scorsese: entretiens avec 
Michael Henry Wilson (Cahiers du cinéma, 
2005) e Eastwood par Eastwood (Cahiers 
du cinéma, 2007).
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No final de Crime verdadeiro (True Crime, 1999), o jornalista 
interpretado por Clint Eastwood acena para o ex-presidiário 
equivocadamente acusado e sentenciado, a quem salvou de uma 
pena de morte horas antes da sua execução. O homem retribui 
o cumprimento. Acompanhado de esposa e filha, submete-
-se ao chamado da família e vai embora. Já o personagem de 
Eastwood—sozinho, sem emprego e recém separado, carre-
gando os presentes de natal da filhinha—some numa paisagem 
urbana relativamente indiferenciada, não fosse a presença 
expressiva, no plano de fundo, do prédio em que é sediado o 
jornal para o qual trabalhava quando acompanhou o caso do 
falso condenado. A solidão do seu personagem nesse momento, 
em contradição com os gestos que revelam uma generosidade 
que nos pega de surpresa, assim como a ele, reforça bem a ambi-
valência de uma personalidade singular, à imagem do ator que a 
interpreta e da mão segura que a dirige.

Sozinho, Eastwood desde o seu início é, por mais que sua 
trajetória se cruze eventualmente com a de outros solitários. É na 
distância do seu isolamento em relação a eles—quer se chamem 
Don Siegel, John Milius ou Michael Cimino—que devemos 
localizá-lo e identificá-lo pelo que é: um artista completo, cuja 
longevidade atesta o sucesso, incomum hoje em dia, de uma obra 
aparentemente assimilada ao molde clássico. “Aparentemente” 
porque, a bem dizer, Eastwood se serve da lição do classicismo 
lacônico do cinema de Siegel menos pela engenhosidade que 
pela precisão, menos por uma disposição formal que pela técnica 
bruta. A influência, em suma, é mais especificamente estrutural 
que filosófica ou moral. Em vista disso, faz-se necessário escla-
recer de que forma Eastwood influencia e é influenciado.

Original, Eastwood é por uma série de motivos. Como 
Chaplin e Welles, foi dos poucos artistas cinematográficos 
a desenvolver plenamente seus dotes desde cedo, mas esse 
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empenho não o tornou exímio cineasta à semelhança de um 
Hawks ou Siegel, aspiração que parece ser a sua. Não há compa-
ração realmente esclarecedora ou satisfatória: Eastwood se 
importa mais com a maturação da respiração do ator num ritmo 
em que a mudança da tranquilidade para a tensão seja percep-
tível do que com uma arte apolínea da descrição do gesto no 
espaço como em Hawks, Ford, Lang, Siegel, Anthony Mann, etc. 
Por vezes uma lufada faz com que o ator se afogue e precise 
expelir o excedente de ar em forma de consternação (o senti-
mento de injustiça de Sean Penn diante da morte da filha em 
Sobre meninos e lobos / Mystic River, 2003), o que numa análise 
superficial pode aparentar Eastwood a outros cineastas que 
prosseguem convictamente por meio de semelhantes acidentes 
de percurso, como Nicholas Ray, Larry Cohen e Maurice Pialat. 
Mas Eastwood, dizíamos, é um original: da inegável lição 
Siegel-hawksiana, dos seus anos de aprendizagem em estúdios 
hollywoodianos e sets italianos, ele traz uma segurança que o 
afasta da instabilidade que caracteriza os trabalhos dos cine-
astas que tomam por matéria-prima os reflexos mais rudes e 
imprevisíveis do comportamento humano. No seu estilo, final-
mente, a própria duração acaba afetada por tamanha liberdade, 
uma vez que após um início tranquilo e um desenvolvimento 
minucioso as ações se encerram seca e bruscamente, esboços 
que não traem a ambiguidade e o caráter provisório do que é 
retratado. Longe, assim, do equilíbrio geométrico, da rigorosa 
solidariedade interna dos elementos que compõem a forma 
perfeitamente clássica de filmes como Sargento York (Sergeant 
York, de Howard Hawks, 1941), Águias americanas (Air Force, 
de Howard Hawks, 1943) e Alcatraz—Fuga impossível (Escape 
from Alcatraz, de Don Siegel, 1979).

Um autor, portanto, que podemos reconhecer inclusive 
no punhado de obras que às dele se avizinham por inclinação, 
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sensibilidade ou temperamento. Por mais que o estranho não 
tenha um nome, ele perambula, deixa marcas, expõe-se à compa-
nhia de alguns viajantes até retomar o rumo original e nele 
seguir o seu caminho, novamente sozinho. Longe, e é isso o que 
o final de Crime verdadeiro—“Santa Claus rides alone”—nos 
mostra, do apelo do sonho comunitário, de qualquer tipo de 
integração que não seja a de uma participação discreta e ativa, 
mas finalmente decisiva e que, uma vez encerrada, é deixada 
para trás. Nesse tributo ao desprendimento e à renúncia que é a 
sua obra, a trajetória de Eastwood se distancia, novamente, da 
do clássico. Em Rastros de ódio (The Searchers, de John Ford, 
1956), após John Wayne se afastar definitivamente da casa, que 
protege novamente a família reunida, a porta se fecha e a tela 
escurece. Por mais que a força desta última imagem venha dos 
passos quase cambaleantes de Wayne, do imenso deserto que 
tem diante de si e ao qual se precipita, a câmera de John Ford 
permanece dentro do lar, ali onde uma comunidade virá a brotar 
um dia. Dessa lacuna entre a perspectiva filosófica de Ford (que 
se abre realmente lá no horizonte da errância de Wayne, cuja 
visão da porta da casa somada à impassibilidade do olhar de 
Ford nos interdita) e o ponto convergente de toda a ação narra-
tiva (o lar restaurado) brota o drama e a dimensão propriamente 
trágica do filme, cujo impacto sentimos completamente no 
último plano. Ao final de Crime verdadeiro, a câmera continua 
desempenhando seu papel de testemunha, abandonando de 
vez o falso culpado para se ocupar finalmente do verdadeiro 
protagonista. Eastwood mantém a imagem de uma paisagem em 
que o que chama a atenção é a extensão reveladora do espaço 
que comporta as trajetórias solitárias dos personagens, campo 
aberto a ser desbravado—talvez recuperado, talvez definitiva-
mente abandonado –, como nos finais de Bronco Billy (1980), 
A última canção (Honkytonk Man, 1982), Um mundo perfeito 
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(A Perfect World, 1993), As pontes de Madison (The Bridges of 
Madison County, 1995) e Gran Torino (2008). Aqui, novamente, 
a ambivalência do gesto anacrônico acaba por se distanciar da 
retidão do gesto clássico, e é apenas natural que Eastwood se 
valha do que conheceu da técnica hollywoodiana para expressar 
sua liberdade em relação ao classicismo americano. Superando 
o risco da regressão ou da conservação, submetendo essa técnica 
às possibilidades e contrariedades do seu tempo, Eastwood 
abre as portas para aqueles que, ao contrário dele, possuem essa 
vocação que faz com que a narrativa seja conduzida às alturas da 
tragédia ou da epopeia (quando não de ambas, como no caso de 
Rastros de ódio).

Longe do classicismo, enfim, pois Eastwood sabe que em 
meio ao caminho por ele percorrido foram erguidas as duas 
grandes obras clássicas do cinema americano recente. Esse saber 
(consciência) é o privilégio do moderno: enquanto o cavaleiro 
solitário prossegue vagando, outros se enraizaram no caminho 
por ele desbravado. Eastwood peregrina acompanhado pela 
brisa seca das pradarias, enquanto John Milius e Michael Cimino 
respiram os ares dos cumes.

Bruno Andrade é crítico de cinema, editor 
da Revista Foco [www.revistafoco.com.br].
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EASTWOOD E A hERANçA DE LEONE

“Sergio Leone teve uma enorme influência 
na minha carreira. Aprendi muito com 
ele como ator e diretor. E ele era um ser 
humano extraordinário. Sua perda é uma 
das mais tristes da minha vida.” 
Clint Eastwood em abril de 1989, 
por ocasião da morte de Sergio Leone.
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Sergio Leone cresce vendo o cinema norte-americano, pelo 
qual nutre verdadeiro fascínio: filmes de gângster—os quais vai 
homenagear em sua última obra-prima, Era uma vez na América 
(Once Upon a Time in America, 1984)—e, é claro, westerns 
da década de 1930 e do início da década seguinte, como os de 
John Ford. Mais tarde, no início dos anos 40, Mussolini impõe 
um embargo a filmes americanos, que só será levantado após o 
encerramento da Segunda Guerra Mundial.

A guerra, porém, havia modificado o cinema norte-ameri-
cano—e, mais até que o cinema, havia modificado profunda-
mente o próprio Leone. Em uma entrevista a Sir Christopher 
Frayling, autor dos principais estudos sobre o cineasta, Leone 
descreve seu primeiro encontro com as tropas americanas que 
invadiram seu país em 1943 com um ar desiludido que se reflete 
em boa parte de seus filmes:

“Durante minha infância, a América era quase uma reli-
gião… Até que americanos de verdade entraram abruptamente 
em minha vida, com jipes militares, e perturbaram todos os meus 
sonhos. Eu os achava muito cheios de energia, mas também 
muito enganosos. Não eram os americanos do Velho Oeste, mas 
soldados como quaisquer outros: materialistas, possessivos e 
atraídos por bens e prazeres mundanos.”

Não demoraria muito para que Leone, seguindo os passos 
de seu pai, entrasse de cabeça na indústria cinematográfica 
italiana, que, durante a década de 1950, voltava a demonstrar 
sinais de grande vitalidade. Foi na Cinecittà, imenso conglo-
merado criado por Mussolini que passou a servir de base para 
grandes produções internacionais comandadas por cineastas de 
Hollywood, que Leone aprendeu seu ofício, atuando como assis-
tente de diretores americanos como William Wyler, Robert Wise, 
Mervyn LeRoy e Fred Zinnemann em dezenas de filmes.

Assim, quando Leone leva a cabo seu segundo projeto de 
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longa-metragem, Por um punhado de dólares (Per un pugno di 
dollari, 1964), não é por acidente que a trama é ambientada nos 
Estados Unidos; ou, ainda, que o filme se filie ao mais ameri-
cano dos gêneros: o western. Muito se fala da inspiração direta 
de Yojimbo—O guarda-costas (Yojimbo, 1961), de Akira Kuro-
sawa, no filme de Leone—de fato, as semelhanças na trama 
levaram Kurosawa a processar os produtores do filme italiano. 
No entanto, vale lembrar que Kurosawa (um cineasta acusado 
em sua terra natal de “americanista”) havia se inspirado, por 
sua vez, em westerns de John Ford e no filme Capitulou sorrindo 
(The Glass Key, 1941), de Stuart Heisler, uma adaptação do 
romance hard-boiled Safra vermelha, de Dashiell Hammett, para 
tecer seu violento e irônico conto moral sobre um samurai em 
busca de vingança.

Tal como Kurosawa, Leone também faz da apropriação de 
elementos típicos do cinema clássico norte-americano o ponto 
de partida para a invenção de sua mitologia particular e da 
“inauguração” de um novo gênero. Sem nunca ter pisado nos 
Estados Unidos, o italiano vai encontrar nas regiões desérticas 
da Andaluzia o cenário perfeito para retratar um Oeste deca-
dente, corrupto, sujo, imoral e violento. No refugo da indústria 
cinematográfica italiana, ele encontra os semblantes duros e 
as faces marcadas que irão compor a paisagem humana da sua 
América. E no que talvez tenha sido o maior golpe de sorte de 
sua carreira, Leone vai importar dos Estados Unidos seu prota-
gonista, o anti-herói sem nome que atendia na vida real pelo 
nome de Clint Eastwood.

A parceria de Leone e Eastwood renderia a este último fama 
internacional e o status instantâneo de mito do cinema mundial. 
A trilogia do “estranho sem nome”, sem dúvida um dos pontos 
altos do cinema na década de 1960, ao mesmo tempo em que 
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reavivou o interesse do público e dos produtores pelo western, 
transformou para sempre o gênero que celebrava, em sua 
época gloriosa, os valores fundamentais de uma América em 
formação. Depois de Leone, até mesmo diretores como John 
Ford—que ao que tudo indica jamais assistiu a um filme do 
italiano—se viram forçados a revisitar os pilares do gênero, 
levando-o a uma nova era: uma era crepuscular, reflexiva, e 
muitas vezes francamente desencantada.

Um apanhado dos faroestes produzidos nos Estados Unidos 
na segunda metade dos anos 60 revela um conjunto de filmes 
tão díspares em sua essência e tão radicais em suas propostas 
de distanciamento do western clássico que torna-se impossível 
deixar de notar a crise atravessada pelo gênero. Filmes como O 
tiro certo (The Shooting, 1966), de Monte Hellman, Lonesome 
Cowboys (1968), de Andy Warhol, Butch Cassidy (Butch Cassidy 
and the Sundance Kid, 1969), de George Roy Hill, Bravura indô-
mita (True Grit, 1969), de Henry Hathaway e Meu ódio será tua 
herança (The Wild Bunch, 1969), de Sam Peckinpah, denunciam 
o desejo de revisitar os elementos tradicionais do Velho Oeste 
das mais estranhas e peculiares maneiras.

Os filmes de Leone podem até não ter sido o principal fator 
de transformação do western—afinal, a América enfrentava um 
turbilhão de emoções após o assassinato de jfk, o presidente 
cowboy do Arizona –, mas não resta dúvida de que o cineasta 
italiano injetou vida num gênero moribundo, deslocando o palco 
do oeste bravio para o sudoeste norte-americano e habitando 
esse cenário com personagens que, na melhor das hipóteses, 
só apareceriam nos clássicos como figuras de pesadelo. O que 
Leone fez foi, em boa medida, aproximar o gênero de uma nova 
sensibilidade—e o excelente resultado comercial de sua trilogia 
do estranho sem nome nos Estados Unidos é um bom indicativo 
de seu sucesso nessa operação.
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Mas para além do uso expressivo da tela larga e dos 
intensos close-ups, da incrível utilização das trilhas sonoras 
revolucionárias de Ennio Morricone (talvez outro imenso 
golpe de sorte para Leone—e para Morricone) e da ambien-
tação perturbadora, a trilogia de Leone tinha um trunfo como 
nenhum outro. Depois de quase uma década amargando pontas 
e pequenos papéis quase sempre inexpressivos em produções 
B e seriados para a televisão, o jovem Clint Eastwood—que 
já não era assim tão jovem—viu sua carreira decolar quando 
Leone o escalou para o papel principal de Por um punhado de 
dólares. E “decolar” é pouco para descrever o que aconteceu 
com o ator depois do feliz casamento com o diretor italiano: 
depois da trilogia, Eastwood foi alçado quase instantaneamente 
à condição de astro de Hollywood. E não apenas mais um astro, 
mas o maior de todos—uma condição que, aos poucos, foi se 
transformando ainda em uma outra, muito maior: a de um 
verdadeiro emblema da América.

De volta aos Estados Unidos após sua curta passagem pela 
Europa, Eastwood fundou sua própria companhia, a Malpaso, 
e demonstrou uma imensa presença de espírito ao contrariar 
seus agentes e optar por produzir e protagonizar A marca da 
forca (Hang’ Em High, Ted Post, 1968), recusando papéis impor-
tantes em grandes produções. Em seu primeiro gesto de vedete 
hollywoodiana, Eastwood transpôs para a gestão de sua carreira 
a atitude independente e rebelde do “maverick”, do renegado 
que sua presença nas telas evocava. Mais que isso, havia nessa 
escolha uma indicação clara de que o ator e agora produtor tinha 
uma consciência atípica do mundo à sua volta e um plano defi-
nido para sua carreira futura: ao escolher uma trama que evocava 
indiretamente as lutas pelos direitos civis (com suas imagens de 
linchamento) e ao constituir uma equipe de amigos próximos (a 
começar pelo diretor Ted Post), Eastwood fez questão de manter 
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sob o máximo de controle sua imagem nas telas, aprofundando e 
problematizando a persona erigida em conjunto com Leone.

Antes mesmo de sentar-se no banco de diretor, Eastwood 
revisita seu personagem fundamental e amplia seu lugar no 
cinema com suas parcerias com o cineasta Don Siegel—em três 
filmes que incorporam referências diretas e indiretas à trilogia 
do estranho sem nome. A apresentação de seu personagem 
em Meu nome é Coogan (Coogan’s Bluff, 1968) é praticamente 
uma refilmagem de sua primeira cena em Por um punhado de 
dólares; em Os abutres têm fome (Two Mules for Sister Sara, 
1970), o estranho sem nome é “repatriado” e passa a dividir a 
cena com uma freira—é o primeiro trabalho de Eastwood em 
registro abertamente cômico, apesar do flerte com a comédia 
em trechos da trilogia de Leone; em O estranho que nós amamos 
(The Beguiled, 1971), uma espécie de western gótico, o cinismo 
do personagem de Eastwood em relação à Guerra Civil norte-
-americana ecoa a atitude de seu personagem em Três homens 
em conflito (Il buono, il bruto, il cattivo, 1966).

Mas é quando finalmente assume a direção de seus filmes 
que Eastwood passa a reinventar de maneira consistente sua 
persona nas telas, dando nomes ao estranho que encarnava na 
trilogia de Leone e, com isso, inserindo sua enigmática presença 
num contexto americano de fato. Sim, porque a América de 
Leone era a América inventada pelo cinema, mas a América dos 
filmes de Eastwood é, bem, a América—uma nação que habita 
e é habitada por seus filmes; uma nação cujas contradições e 
problemas são algumas das preocupações centrais do artista (e 
da pessoa pública) que é Eastwood. Do anti-herói que refletia a 
atitude iconoclasta dos anos 60 ao entusiasta do Partido Repu-
blicano que fez campanha para Nixon, Reagan e Bush (e que 
chegou a fazer carreira política, apesar de nunca se submeter 
a dogmas da direita americana), Eastwood encarnou as mais 
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contraditórias facetas de um país que se reinventou inúmeras 
vezes na segunda metade do século xx.

Em sua primeira tentativa como diretor de exorcizar o 
estranho sem nome, Eastwood revisita alguns dos lugares e 
recursos de estilo típicos de Leone (como a estrutura em flash-
backs de Por uns dólares a mais / Per qualche dollaro in più, 
1965, e a cidade maculada de Por um punhado de dólares) para 
tecer uma alegoria com fortes tons místicos sobre a fronteira 
entre justiça e vingança: High Plains Drifter (1973), que recebeu 
no Brasil, não por acaso, o título de O estranho sem nome, aban-
dona a ironia para se instalar num território de fábula sobre a 
moralidade que se afasta radicalmente da proposta de Leone, 
ao mesmo tempo em que se apropria de algumas de suas ques-
tões—um trabalho que desagradou o diretor italiano, que 
chegou a expressar publicamente seu repúdio ao filme.

Quatro anos depois, Eastwood retornaria ao Oeste para 
realizar o que talvez seja sua primeira obra-prima: Josey Wales, 
o fora da lei (The Outlaw Josey Wales, 1976). Aqui, a dupla 
operação homenagem-subversão em relação ao cinema de 
Leone encontra sua máxima expressão na sequência de abertura, 
que redimensiona a introdução de Era uma vez no oeste (C’era 
una volta il West, 1968) para uma escala íntima e introspectiva, 
sem abandonar de todo a escala épica. Há aqui a mesma visão 
decadente do Oeste, nas antípodas das narrativas de um Ford: 
espaço de utopias falidas, terra de brutos, mutilados, desiludidos, 
tiranos e desgarrados. Há, no entanto, uma dívida com Ford, um 
ponto de convergência na estratégia artística de ambos, que é 
a utilização deste território como um espaço alegórico privile-
giado onde se situam e confrontam-se as forças que compõem 
o tecido social dos Estados Unidos—algo distante da versão 
fantasiosa de Leone. Em Josey Wales, Eastwood arrisca um salto 
nesta direção, deixando um pouco para trás a forma fabular, 
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mística, de seu primeiro faroeste, O estranho sem nome—embora 
a paisagem de Josey esteja prenha de um irrealismo latente.

Neste filme, Eastwood já se coloca no lugar do grande 
narrador, ou melhor, do cronista da falência dos valores sobre 
os quais a sociedade americana foi erigida. Há no filme uma 
melancolia autêntica de quem acredita, no fundo, na viabili-
dade de uma América em que a justiça pode prevalecer sobre a 
corrupção, recuperando valores esquecidos ou sucateados pela 
sociedade contemporânea. Tal como o agrupamento que Josey 
Wales reúne em torno da fazenda abandonada em uma terra 
inóspita, a ética que o cinema de Eastwood procura recuperar 
remete ao espírito dos pioneiros.

Eastwood retornaria ao Velho Oeste em algumas ocasiões, 
mas é em 1992, três anos após a morte de Sergio Leone, com 
quem brigara e se reconciliara algumas vezes, que ele realiza o 
último exorcismo do estranho sem nome, no que talvez seja seu 
filme mais celebrado. Em Os imperdoáveis (Unforgiven, 1992), o 
ex-pistoleiro Will Munny, que na juventude cometeu atos indi-
zíveis em troca de um bom pagamento e uma vida de luxúria, 
é retirado de sua aposentadoria por um jovem cowboy que 
enxerga nele uma lenda viva, uma verdadeira máquina de matar, 
sem lei e sem alma. Forçado a encarar seu passado em função 
de uma realidade miserável e decadente, Munny vai percorrer 
novamente os territórios que forjaram sua lenda, descobrindo 
que a paisagem ensolarada do passado se transformou em um 
cenário crepuscular, impregnado de morte e de fantasmas. Ao 
enfrentar um xerife que institucionalizou a violência e a bruta-
lidade em sua tentativa insana de impor sua ideia de civilização, 
o pistoleiro encontra finalmente um sentido para seus próprios 
impulsos violentos, sem que, com isso, encontre a redenção.

Não há dúvida de que o cinema de Eastwood foi em boa 
parte construído sobre uma série de variações sofisticadas sobre 
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um tema criado por Leone. Como bom entusiasta do jazz que é, 
Eastwood foi capaz de revelar os acordes secretos que o cineasta 
italiano, seu mentor e pai espiritual, sugeriu por meio de suas 
melodias belas e extravagantes. E foi assim que o cinema pôde 
se refastelar na colheita dos frutos de uma parceria que o trans-
formou para sempre.

Fernando Toste é roteirista.
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Clint Eastwood nasceu em 1930. Cresceu morando em diversas 
cidades norte-americanas, e para ele, como para a grande maioria 
de seus compatriotas nessa época, ir ao cinema era um ato de 
natureza quase orgânica. Essa era a diversão popular e acessível 
numa época pré-televisão. Assistia-se aos mais variados estilos de 
cinema hollywoodiano, fossem produções dos grandes estúdios 
ou filmes b de baixo orçamento para consumo imediato. Com sua 
relação aparentemente mais informal com os filmes, bem dife-
rente de colegas da geração nascida nos anos 40—como Martin 
Scorsese –, que tinham uma relação com o cinema que beirava a 
religiosidade, Eastwood foi formando, de forma instintiva e talvez 
inconsciente, uma memória cinematográfica invejável. Ao iniciar 
sua carreira como cineasta, era natural que trouxesse consigo 
todo um passado glorioso do cinema sonoro, que nascera e cres-
cera juntamente com ele e que perpassa por todos os seus filmes. 

Eastwood estreia como diretor em 1971, época em que a já 
citada geração “easy riders, raging bulls” já dominava a cena do 
cinema americano, tentando a seu modo revolucioná-lo, mesmo 
reverenciando o que havia sido feito pelos mestres do passado. 
Eastwood chega de mansinho, trazendo em seus trabalhos essa 
herança de forma visível. Se a então “nova” geração revira a 
história do cinema à sua maneira, Eastwood e seus filmes trazem 
consigo uma herança, não de forma saudosista e reverente, mas 
mantendo uma tradição, explorando-a com um olhar contempo-
râneo, sem propor uma quebra ou inversão de suas regras. Temos 
aí uma das possíveis razões para a recepção morna, ou até 
mesmo cheia de reservas, dos trabalhos de Eastwood até meados 
da década de 80. Isto somado a uma dose de preconceito dire-
cionada a quem se dedicara como ator, e posteriormente como 
diretor, a uma carreira voltada ao cinema de gênero.

Independente de sua qualidade—e a maioria dos filmes 
da época está bem acima da média, encontrando-se muitas 
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obras-primas subestimadas –, já vemos, numa época em que 
ainda não era muito comum o cinema de referências diretas, 
várias citações nos longas de Clint a cineastas clássicos dos anos 
30, 40 e 50. Hitchcock está presente em Escalado para morrer 
(The Eiger Sanction, 1975), uma releitura de Agente secreto 
(Secret Agent, 1936). Josey Wales, o fora da lei (The Outlaw Josey 
Wales, 1976) tem John Ford na veia. Ford e Hitchcock também 
aparecem em Rota suicida (The Gauntlet, 1977), quando em 
seu miolo Easwood encena uma espécie de filme-itinerário 
no Monument Valley. Bronco Billy (1980) é filme assumida-
mente inspirado em Frank Capra. A longa sequência do voo em 
Firefox—Raposa de fogo (Firefox, 1982) ecoa explicitamente 
em A águia solitária (The Spirit of St. Louis, de Billy Wilder, 
1957). O duelo final de O cavaleiro solitário (Pale Rider, 1985) 
tem muito do clímax de Matar ou morrer (High Noon, de Fred 
Zinnemann, 1952). Com o passar do tempo e o amadurecimento 
do cinema eastwoodiano, as citações mais explícitas foram sendo 
diluídas, apesar de não desaparecerem de vez, como mostra A 
conquista da honra (Flags of Our Fathers, 2006) e sua estrutura 
prenhe de elementos de Cidadão Kane (Citizen Kane, de Orson 
Welles, 1941). Porém, mais do que tudo, qualquer filme de qual-
quer fase de Eastwood preserva em si o espírito do cinema clás-
sico de Hollywood e esse espírito pode ser sintetizado em um 
nome: Howard Hawks.

Hawks foi um dos cineastas de obra mais variada do 
período áureo americano. Assim como Eastwood, dedicava-
-se mais assiduamente ao cinema de gênero e, talvez mesmo 
por isso, demorou também a ter sua maestria e genialidade 
reconhecidas. Não que Eastwood venha a decalcar calculada-
mente a carreira de Hawks. Mesmo com uma série de pontos 
de contato, diversos elementos também os distinguem. Hawks, 
por exemplo, dedicou quase metade de sua obra às comédias, 
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terreno pouco percorrido pelo outro. Já quando pensamos nas 
diferentes facetas do cinema de ação, igualmente exploradas por 
ambos, é que as interseções se fazem mais aparentes. Indepen-
dente do gênero do filme, é certo que vemos indistintamente nos 
dois cineastas uma certa comunhão quanto aos princípios que 
regem seus respectivos trabalhos de encenação cinematográ-
fica. Hawks, seguindo os padrões do cinema clássico americano, 
é adepto do que pode ser chamado “mise en scène invisível”. Os 
planos, sequências ou quaisquer outros elementos isolados não 
chamam atenção para si, mas compõem um conjunto harmô-
nico onde tudo se encaixa perfeitamente. Hawks foi um dos que 
melhor conseguiu concretizar esses princípios, aliando precisão 
e simplicidade. Em Coração de caçador (White Hunter Black 
Heart, 1990), o cineasta interpretado por Eastwood diz a seu 
roteirista: “Atenha-se à simplicidade, as coisas são sempre boas 
quando permanecem simples, e a simplicidade é a essência da 
arte que importa”, citando o exemplo de Ernest Hemingway, 
escritor notoriamente apreciado por Hawks, que tentou infru-
tiferamente transformá-lo em roteirista cinematográfico. Com 
isso, Eastwood endossa em palavras essa filosofia presente no 
cinema de Hawks, que ele próprio nunca esqueceu de aplicar na 
prática em seus próprios filmes.

Voltando a Coração de caçador, é curioso lembrar que este, 
um dos trabalhos mais visivelmente hawksianos da carreira de 
Eastwood, se baseia em fatos da vida de outro cineasta clássico, 
John Huston, amigo de Howard Hawks e roteirista de Sargento 
York (Sergeant York, 1941). John Wilson (Eastwood), alter ego 
de Huston, é o cineasta que vai à África mais interessado na 
missão de caçar um elefante do que em dirigir seu próprio filme, 
coisa que de fato ocorreu durante a produção de Uma aventura 
na África (The African Queen, de John Huston, 1951). Ao que 
parece, o próprio Huston poderia ser ele mesmo um personagem 
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de Howard Hawks. O típico herói hawksiano é homem volun-
tarioso e direcionado por forte princípios éticos, sendo que essa 
ética, na maioria das vezes, não se guia nos padrões consagrados 
pela sociedade, mas sim em princípios individualistas ou de um 
grupo restrito ao qual pertence. Wilson/Huston segue o padrão 
individualista/solitário, mais comum entre os protagonistas 
interpretados por Eastwood desde seus primeiros trabalhos 
como ator regidos por Sergio Leone. Mas mesmo em menor 
frequência, vemos também, em alguns filmes, Eastwood líder de 
um grupo insólito, o que tem em Bronco Billy um belo exemplo. 
O cenário africano de Coração de caçador remete igualmente a 
outro filme de Hawks, Hatari! (1962), realizado pelo cineasta com 
o nítido objetivo de se divertir na África com os amigos. A leveza 
e diversão, que determinam o tom de Hatari!, encontram nítida 
oposição nas cores sombrias que regem Coração de caçador. Esse 
contraste se materializa de forma evidente através da figura de 
um filhote de elefante, arauto da alegria no filme de Hawks e 
figura determinante no final trágico do filme de Eastwood.

Um filme essencial na carreira de Howard Hawks é Paraíso 
infernal (Only Angels Have Wings, 1939). Nele temos Cary 
Grant como gerente de uma equipe de aviadores com uma 
rotina de voos arriscados em um lugar indefinido da América 
do Sul. Quando Grant faz sua primeira aparição na fita, usando 
um chapéu de cowboy, não fica difícil imaginar Clint Eastwood 
no papel, caso o filme fosse feito 30 anos mais tarde. Hawks era 
diretor que tinha preferência por atores dotados de uma persona 
cinematográfica forte (além de Grant, John Wayne e Gary 
Cooper foram os mais recorrentes em sua carreira). E Eastwood 
se encaixa perfeitamente nesse perfil. Outra recorrência na 
carreira de Hawks é a figura do piloto aéreo, igualmente explo-
rada em A patrulha da madrugada (The Dawn Patrol, 1930), 
Heróis do ar (Ceiling Zero, 1936) ou Águias americanas (Air 
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Force, 1943). Em Eastwood temos o mesmo em Firefox—
Raposa de fogo e Cowboys do espaço (Space Cowboys, 2000). 
Este último nos traz diversas vezes à memória Paraíso infernal. 
Seus personagens, assim como o quarteto de protagonistas 
de Cowboys do espaço, têm, no ato de voar, não somente um 
trabalho, mas acima de tudo uma missão vital. A possibilidade 
de não poder voar gera nos personagens um vazio, que os faz 
capazes de burlar exames de vista para simplesmente continuar 
voando, situação retratada em ambos os filmes. Em Cowboys do 
espaço essa indissociabilidade entre o risco e a vida se faz mais 
intensa em Hawk (Tommy Lee Jones), e sua relação com Frank 
(Eastwood) repete a amizade entre Kid (Thomas Mitchell) e 
Carter (Cary Grant) em Paraíso infernal, sendo que o clímax de 
ambos os filmes é determinado pela morte dos primeiros, sempre 
retratada como consequência natural de suas opções de vida.

Paraíso infernal nos traz também reflexões sobre outra 
figura-padrão na filmografia de Hawks: sua protagonista femi-
nina, aqui interpretada por Jean Arthur. Diferente de suas 
comédias, onde as mulheres dominam e determinam a trama, 
o cinema de ação de Howard Hawks, assim como viria a ser o 
de Eastwood, é um universo essencialmente masculino. Nele 
não há espaço para mulheres fúteis e dondocas. Para neles 
penetrar, se faz a elas necessária a adesão à mecânica funcional 
do grupo, tornar-se mais um entre eles. Bonnie (Jean Arthur) 
chega de fora e é dessa forma que conquista o amor de Carter. 
O mesmo ocorre com Slim (Lauren Bacall) em Uma aventura 
na Martinica (To Have and Have Not, 1944) ou Feathers (Angie 
Dickinson) em Onde começa o inferno (Rio Bravo, 1959). 
Eastwood trabalha de forma similar as personagens de Laura 
Dern em Um mundo perfeito (A Perfect World, 1993) ou Marcia 
Gay Harden em Cowboys do espaço. Para Hawks, o processo de 
conquista e consolidação amorosa se dá segundo os princípios 
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de atração e repulsão que regem as comédias românticas, que 
ninguém jamais dominou melhor do que ele próprio. Talvez por 
isso, Eastwood furtou-se a assinar um trabalho no gênero. Os 
filmes da fase Sondra Locke (entre 1976 e 1983) sempre trazem 
essa constante fricção entre Eastwood e sua estrela, sendo esse 
o momento em que a comédia romântica se faz mais explici-
tamente presente, em especial no díptico formado por Doido 
para brigar… Louco para amar (Every Which Way But Loose, 
de James Fargo, 1978) e Punhos de aço (Any Which Way You 
Can, de Buddy Van Horn, 1980), dirigidos por colaboradores 
próximos a Clint e nos quais a figura de um macaco que se 
interpõe ao casal protagonista reverbera ecos de outro filme de 
Hawks: O inventor da mocidade (Monkey Business, 1952).

Mais que na concretização física da trama, o cinema de ação 
de Howard Hawks parece estar interessado no estudo das rela-
ções entre os personagens. Foi assim, por exemplo, em Paraíso 
infernal, e também no seminal Onde começa o inferno, que mais 
do que qualquer outro, sintetiza toda a carreira de seu diretor. 
Temos aqui o já citado modelo de herói hawksiano, comandando 
uma família exótica, formada não por laços consanguíneos, mas 
pela afinidade entre derrotados ou figuras de alguma forma 
discriminadas pela sociedade. Esse modelo também se repete 
em diversos momentos da carreira de Eastwood: no bando de 
Josey Wales, o fora da lei, no circo de Bronco Billy, na academia 
de boxe de Menina de ouro (Million Dollar Baby, 2004). Outro 
western de Hawks, Rio vermelho (Red River, 1948), traz uma 
análise não convencional dos laços de paternidade, partindo da 
relação entre John Wayne e seu filho adotivo Montgomery Clift. 
O retrato desses laços vem se consolidando como uma temá-
tica recorrente na obra mais recente de Eastwood, desde Poder 
absoluto (Absolute Power, 1997), passando por Sobre meninos e 
lobos (Mystic River, 2003), Menina de ouro, A troca (Changeling, 
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2008), culminando em Gran Torino (2008); em todos esses 
temos a onipresença da figura do filho de alguma forma distante. 
Nenhum de seus filmes, entretanto, trabalhou de forma tão 
original e grandiosa as questões de afinidade pessoal e paterni-
dade como Um mundo perfeito.

Concluindo, vale lembrar que Hawks dizia que a ele cabia 
simplesmente o ato de fazer os filmes, deixando interpretações e 
analogias para a crítica. Vamos deixar agora para o leitor-espec-
tador a descoberta de novas e inúmeras relações que possam vir 
a existir entre os cinemas de Howard Hawks e Clint Eastwood. 
Tendo sempre em mente que Hawks também declarou certa vez 
que o grande diretor é aquele que nunca aborrece o público, 
princípio que vem sendo até hoje perseguido por Eastwood.

Gilberto Silva Jr. é graduado em jornalismo 
pela Uerj em 1992. Crítico de cinema, 
atuando desde 2002 na revista eletrônica 
Contracampo [www.contracampo.com.br].
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JOhN FORD E CLINT EASTWOOD
a construção e a reconstrução 
de um processo histórico
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Quando Clint Eastwood estreou na direção após uma prolífica 
carreira de ator, John Ford já tinha dirigido seu último filme de 
ficção, Sete mulheres (7 Women, 1966). Quem assistiu Perversa 
paixão (Play Misty for Me, 1971), primeira experiência do 
ex-caubói sem nome e pouca fala dos faroestes de Sergio Leone, 
dificilmente poderia concluir que se tratasse de um “herdeiro” 
de Ford ou, menos ainda, de um cineasta influenciado por ele. O 
drama urbano sobre um radialista infernizado pela ex-amante 
parecia sem qualquer relação com as aventuras nas pradarias 
dos épicos de Ford.

Eastwood, porém, nunca negou o legado que devia a nomes 
como Leone, Don Siegel e John Ford. Todos foram surgindo 
organicamente em seus filmes posteriores, fosse através da 
narrativa cristalina e substantiva (sem quaisquer subterfúgios 
ou firulas no que interessa mostrar e contar), fosse na ambien-
tação, nos laços entre os personagens e mesmo, nos bastidores, 
na extrema eficiência e objetividade do processo de realização. 
Mas, para além disso, Eastwood não se furtou a mergulhar no 
Oeste, universo tão caro a ele após a Trilogia dos Dólares que 
protagonizou para seu amigo Sergio Leone entre 1964 e 1967. 
Nem muito menos faria sentido a um artista tão tipicamente 
norte-americano (e assumidamente republicano) não se imiscuir 
no imaginário deixado por Ford.

O fascínio de Eastwood por Ford não significava, no 
entanto, que ele fosse se “render” ao que tanto já havia sido 
abordado por ele. À sua maneira, o diretor-ator acabou por 
subverter os preceitos do que seria o Oeste na visão de seu ante-
cessor. Se Ford criou um depositário muito forte de elementos 
icônicos desse cenário (carruagens, índios selvagens, tiroteios 
nas pradarias, paisagens imensas de morros e terra e um pensa-
mento muito fincado na noção de “bom-mocismo” do coloni-
zador americano, mesmo em situações-limite ou questionáveis), 
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Eastwood surge para inverter a equação. Seu Oeste é muito mais 
sujo, inóspito, traiçoeiro e desiludido—e, por isso mesmo, bem 
menos passível de respostas imediatas sobre seus significados.

Pensemos no primeiro faroeste dirigido por Eastwood. 
O estranho sem nome (High Plains Drifter, 1973) se configura 
próximo a um filme de horror, tanto no tom quanto nas imagens 
e estética em geral. Mas é, essencialmente, um bangue-bangue, 
cujo mote é a vingança por uma morte do passado. Já aqui 
encontramos um aspecto diferente em relação a John Ford: os 
enredos deste não partiam de vendettas, mas de caçadas, buscas, 
resgates, honra, amores, guerras, tomadas de território—motiva-
ções por vezes muito mais nobres (ainda que igualmente ou mais 
problemáticas) do que um acerto de contas aos moldes de Talião.

Seu faroeste seguinte já inicia um diálogo um tanto mais 
próximo com Ford. Josey Wales, o fora da lei (The Outlaw Josey 
Wales, 1976) ainda lida com personagens à margem e em busca 
de vingança, mas começa um movimento rumo à conciliação—
elemento absolutamente fundamental na vasta filmografia de 
John Ford. O personagem-título (o próprio cineasta, como fora 
em O estranho sem nome), um fazendeiro cujas motivações se 
originam na morte de toda a sua família, torna-se um errante 
pelas paisagens do Oeste após a Guerra de Secessão, obcecado em 
encontrar os responsáveis por sua desgraça. Na medida em que 
o filme evolui, Wales se une a diversos outros marginalizados—
muitos deles indígenas caminhando lado a lado, igualmente em 
busca de outros rumos. Por mais perigoso e violento que se apre-
sente, Wales acolhe essas pessoas, divide espaço e jornada, para 
enfim se colocar diante de um chefe comanche com o qual vai 
negociar e se ajustar. É uma situação dura, algo travada, o que 
condiz com a personalidade de Wales, mas não tão distinta da de 
dois homens se apertando as mãos e se compreendendo depois de 
saírem no braço, como acontece em Rio Grande (1950), de Ford. 
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É muito interessante notar, porém, que esse processo de 
“apaziguamento” no Oeste não será uma característica dos 
westerns de Clint Eastwood. A conciliação estará mais presente 
em filmes de outras paisagens e épocas, como Bronco Billy 
(1980), A última canção (Honkytonk Man, 1982), Um mundo 
perfeito (A Perfect World, 1993) e especialmente Gran Torino 
(2008). Nos faroestes, o que se verá quase sempre é a dor, a 
quebra, o racha, a amargura e a impossibilidade de um consenso. 
É nestes momentos que Eastwood incorpora o imaginário de 
John Ford para tirar dele o seu reverso—e isso só seria possível 
a um herdeiro que, psicanaliticamente, renega o pai, mesmo (ou 
justamente por isso) o admirando.

Desde seu primeiro grande faroeste de maior sucesso, O 
cavalo de ferro (The Iron Horse, 1924), Ford reiteradamente 
moldou um Oeste romântico, aventureiro e idealizado. Muito do 
que se imagina que foi a conquista norte-americana a partir da 
independência do país, em 1776, deve-se a imagens tão genuina-
mente criadas pelas lentes e habilidade deste diretor. Os filmes 
de Ford são apresentados como aulas de história, e seus contos e 
sagas são exibidos como documentos de uma época da qual não 
se tem registros para além das imagens fictícias propiciadas pela 
ascensão do cinema no fim do século xix. Ford talvez não tenha 
sido o primeiro, mas foi o melhor construtor de um ideário e de 
um passado que efetivamente não existiram, mas surgem aos 
nossos olhos como se daquela forma tivessem ocorrido. Impor-
tante registrar que tal processo fordiano não se deu apenas 
em relação ao Oeste, mas em outros momentos da história dos 
eua, inclusive alguns de viés político—casos de A mocidade de 
Lincoln (Young Mr. Lincoln, 1939) e O prisioneiro da Ilha dos 
Tubarões (The Prisoner of Shark Island, 1936), entre outros.

Quando decidiu realizar Os imperdoáveis (Unforgiven, 
1992), Clint Eastwood devia estar imbuído da ambição de 
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desmontar todo um imaginário criado “a favor” dos heróis do 
Oeste—e aí não entra apenas Ford, claro. Há um personagem 
significativo na narrativa do filme e nem sempre levado em 
conta: o jornalista que acompanha o pistoleiro English Bob. 
Sua função é registrar as andanças e ações do mercenário, para 
eventualmente escrever um livro intitulado O duque da morte. 
Porém, Bob é enxotado da cidade pelo xerife Little Bill Daggett, 
e o jornalista decide mudar de lado e anotar, afinal, os aconte-
cimentos na carreira justamente de Daggett. A certa altura, o 
xerife faz troça com o escritor, desvalorizando as históricas e 
inacreditáveis façanhas narradas por English Bob. O jornalista se 
mostra primeiro incrédulo, depois absolutamente decepcionado.

A figura deste homem é essencial na desconstrução histórica 
que Eastwood busca encontrar e sobre a qual reflete durante todo 
o filme. Se houve quem tão bem narrasse como os colonizadores 
fizeram do Oeste um lugar “limpo”, sem selvagens, bandoleiros e 
índios, essas narrativas vieram de princípios falsos, exagerados ou 
apenas inexistentes: a conquista do Oeste foi bem menos digna 
do que os livros (ou filmes) são capazes de nos mostrar.

Não é por menos que Os imperdoáveis seja tido como uma 
espécie de súmula e sepultamento do faroeste. Ficou difícil, senão 
impossível, seguir narrando qualquer grande acontecimento 
depois do desmascaramento tão bem articulado e desenvolvido 
por Eastwood—e nem mesmo ele voltou a se arriscar no gênero 
desde então. O filme é impiedoso com essa construção idealizada 
tão belamente apresentada por John Ford em boa parte de sua 
trajetória. Evidentemente que a desconstrução histórica perpe-
trada por Eastwood é, à sua maneira, um outro tipo de recons-
trução de um ideário. Ele reitera, através do filme, que os eua 
foram fundados com sangue, mas frisa o quanto esse sangue foi 
derramado em vão, ou sem maiores motivos senão desejos indivi-
duais ou batalhas ególatras. 
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Na verdade, se Os imperdoáveis dialoga mais forte e dire-
tamente com a obra de John Ford, teríamos um similar em 
O homem que matou o facínora (The Man who Shot Liberty 
Valence, 1962). Neste filme, há um outro tipo de reorganização, 
sob viés mais politizado, mas não menos desiludido com a 
própria história dos “heróis” do país: o homem que se torna um 
político importante por ter matado um perigoso bandido só se 
torna lendário porque o verdadeiro responsável pela ação reco-
nhece seu lugar retrógrado no processo histórico e se recolhe 
nas sombras. É um outro tipo de movimento, um falseamento 
condizente com a ascensão de um determinado tipo de conchavo 
que vai desembocar numa sociedade mais organizada—ou seja, 
o sacrifício de uma geração responsável por ocupar o território 
norte-americano servirá de ponte para a nova ordem da nação, 
cuja função será moldar leis até então inexistentes. Em Os 
imperdoáveis, as leis ainda não existem, e talvez nunca venham a 
existir, se depender do improvável sacrifício de algum dos pisto-
leiros, por mais nobres que sejam suas intenções. 

Mas, como vimos, Eastwood também herdou o pendor 
conciliatório de John Ford—e isso o impregnou para além das 
narrativas em si. Certa vez Ford declarou ter matado, em 60 anos 
de cinema, mais índios do que o general Custer. A anedota serviu 
ao cineasta, no mínimo, para realizar Crepúsculo de uma raça 
(Cheyenne Autumn, 1964), seu antepenúltimo filme. Os protago-
nistas são nativos da tribo Cheyenne, que precisam percorrer um 
vasto território para chegar às suas terras originárias—e contam, 
para isso, com o inesperado apoio de um capitão da cavalaria dos 
eua. Esse processo de sedução do homem branco pelas particu-
laridades dos peles-vermelhas já fora bastante desenvolvido por 
Ford três anos antes em Terra bruta (Two Rode Together, 1961).

Eastwood, por sua vez, realizou Cartas de Iwo Jima (Letters 
from Iwo Jima, 2006), em que dá a visão japonesa de uma das 
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principais batalhas dos eua na Segunda Guerra Mundial. Ele 
já tinha feito um filme inteiro, A conquista da honra (Flags of 
Our Fathers, 2006), para desmitificar uma imagem relativa à 
bandeira norte-americana. E, em paralelo, radiografou num 
contraplano a angústia da derrota anunciada dos soldados 
nipônicos no conflito. Politicamente conservador, intérprete nas 
telas dos mais controversos justiceiros (em especial o policial 
Harry Callahan), patriota: nada faria supor que Clint Eastwood 
fosse se abrir, e abrir o seu cinema, para o olhar do outro, do 
diferente, do “estrangeiro” considerado inimigo num momento 
específico de um desenvolvimento histórico. A conciliação, aqui, 
está no próprio artista Clint Eastwood, na sua personalidade 
e no se deixar impregnar por um tipo de contato com outra 
vertente de um mesmo fato. Se algo nos permite enxergar a 
coerência desse movimento (repetido mais explicitamente e no 
choque direto entre os personagens de Gran Torino), isso está 
em seu cinema, no humanismo que, mesmo partindo da desi-
lusão, reconhece que cada homem tem algum papel na engre-
nagem a mover a História.

Marcelo Miranda é crítico de cinema. 
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e cinema no jornal O Tempo, em Belo 
Horizonte (mg).
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A Malpaso Productions, originalmente The Malpaso Company, 
foi fundada em 1967 por Clint Eastwood e seu sócio Irving 
Leonard, que atuou como Presidente até a sua morte em 1969. 
A companhia foi criada após o sucesso da colaboração entre 
Eastwood e Sergio Leone na legendária trilogia dos “Dólares” 
e se tornou a empresa produtora do western A marca da forca 
(Hang ‘Em High, de Ted Post, 1968). 

Sob a marca da Malpaso, Eastwood dirigiu e/ou atuou 
em mais de 50 filmes, produzindo junto com Robert Lorenz. A 
produção mais recente é J. Edgar (de Clint Eastwood, 2011), 
estrelando Leonardo DiCaprio, Naomi Watts, Armie Hammer e 
Judi Dench, percorrendo quase meio século da controversa vida 
e carreira do diretor do fbi, o personagem-título.

Os filmes mais notáveis da Malpaso na última década 
incluem aqueles dirigidos por Eastwood, como Além da vida 
(Hereafter, 2010), que recebeu na Itália o prêmio David di Dona-
tello de melhor filme estrangeiro; o drama histórico de 2009 
Invictus, estrelando Morgan Freeman e Matt Damon, pelo qual 
os dois foram indicados ao Oscar; o aclamado campeão de bilhe-
teria Gran Torino (2008), no qual Eastwood também atua; A 
troca (Changeling, 2008), estrelando Angelina Jolie, filme que 
recebeu o Prêmio Especial na sua estreia no Festival de Cannes 
em 2008 e três indicações ao Oscar, incluindo melhor atriz para 
Jolie; e os seus dois filmes sobre a Segunda Guerra Mundial de 
2006 A conquista da honra (Flags of Our Fathers) e Cartas de Iwo 
Jima (Letters from Iwo Jima), o último recebendo nomeações 
ao Oscar por melhor diretor e melhor filme, assim como para o 
Globo de Ouro e o Critics Choice Awards de Melhor Filme de 
Língua Estrangeira; Menina de ouro (Million Dollar Baby) de 
2004, que foi indicado a sete Oscars, ganhando quatro, por melhor 
filme, melhor diretor, melhor atriz (Hilary Swank) e melhor ator 
coadjuvante (Morgan Freeman), assim como o Globo de Ouro 
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de melhor diretor; e Sobre meninos e lobos (Mystic River), que 
estreou em 2003 no Festival de Cannes, onde recebeu nomeação 
à Palma de Ouro e ao Prêmio Golden Coach, e em seguida seis 
nomeações ao Oscar, ganhando dois, para melhor ator (Sean 
Penn) e melhor ator coadjuvante (Tim Robbins).

Os anos 1990 foram marcados pelos pressentimentos de 
Eastwood, com o western revisionista de 1992, Os imperdoáveis 
(Unforgiven), que recebeu nove indicações ao Oscar, incluindo 
três a Eastwood, que ganhou o de melhor filme e melhor diretor 
e foi nomeado a melhor ator. O filme também ganhou os Oscars 
nas categorias melhor ator coadjuvante (Gene Hackman) e 
melhor edição (Joel Cox). Além disso, Eastwood ganhou o 
Globo de Ouro para Melhor Diretor e o filme ganhou honras de 
melhor filme por várias associações de críticos. 

 Muitas produções da Malpaso foram honradas interna-
cionalmente por críticos e em festivais, incluindo Cannes, onde 
Eastwood foi Presidente do Júri em 1994. Ele recebeu nomea-
ções à Palma de Ouro em 1990 por Coração de caçador (White 
Hunter Black Heart); em 1988 por Bird; e em 1985 por O cava-
leiro solitário (Pale Rider). 

A longa lista de produções da companhia dirigidas, produ-
zidas e estreladas por Eastwood incluem diversos títulos, como 
Dívida de sangue (Blood Work, 2002), Cowboys do espaço 
(Space Cowboys, 2000), Crime verdadeiro (True Crime, 1999), 
Poder absoluto (Absolute Power, 1997), Meia-noite no jardim 
do bem e do mal (Midnight in the Garden of Good and Evil, 
1997), As pontes de Madison (The Bridges of Madison County, 
1995), Um mundo perfeito (A Perfect World, 1993), Rookie—Um 
profissional do perigo (The Rookie, 1990), O destemido senhor 
da guerra (Heartbreak Ridge, 1986), Impacto fulminante (Sudden 
Impact, 1983), A última canção (Honkytonk Man, 1982), Firefox 
– Raposa de fogo (Firefox, 1982), Bronco Billy (1980), Josey 
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Wales, o fora da lei (The Outlaw Josey Wales, 1976), Escalado 
para morrer (The Eiger Sanction, 1975) e Perversa paixão (Play 
Misty for Me, 1971), que marcou sua estreia como diretor. Além 
de outros tantos em que ele estrela, como Cadillac cor de rosa 
(Pink Cadillac, de Buddy Van Horn, 1989), Dirty Harry na lista 
negra (The Dead Pool, de Buddy Van Horn, 1988), Doido para 
brigar… Louco para amar (Every Which Way But Loose, de 
James Fargo, 1978), O último golpe (Thunderbolt and Lightfoot, 
de Michael Cimino, 1974) e Os abutres têm fome (Two Mules for 
Sister Sarah, de Don Siegel, 1970)

A Malpaso também foi a empresa produtora do longa de 
2007, Trilhos do destino (Rails & Ties), que marcou a estreia na 
direção da filha de Eastwood, Alison Eastwood; assim como 
a do filme de 1995, As estrelas de Henrietta (The Stars Fell on 
Henrietta), dirigido por James Keach. A próxima produção 
da companhia será Trouble with a Curve, primeira direção de 
Robert Lorenz (antigo parceiro de produção de Eastwood), em 
que Clint irá estrelar. 

As produções da Malpaso para a televisão incluem o docu-
mentário de 2010 Dave Brubeck: In His Own Street Way; o docu-
mentário sobre Johnny Mercer de 2009, The Dream’s On Me, 
que ganhou um Emmy Prime Time em 2010 para melhor espe-
cial de não ficção; Tony Bennett: The Music Never Ends de 2007; 
além do aclamado documentário Thelonious Monk: Straight, No 
Chaser de 1998. 

O nome da companhia surgiu por conta da área de Malpaso 
Creek, localizada ao sul da cidade de Carmel, na Califórnia, 
local onde Eastwood passou grande parte da sua vida. O nome 
“Malpaso” em espanhol significa literalmente “mal passo”—uma 
referência irônica ao que o agente de Eastwood disse quando ele 
aceitou o papel do “Homem sem nome” no filme Três homens 
em conflito (Il buono, il brutto, il cattivo, de Sergio Leone, 1966).



CLINT pOR CLINT
e por colaBoradores

As declarações de Clint Eastwood foram 
extraídas do livro Clint: A Retrospective, 
de Richard Schickel (Sterling, 2010). 
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primeiros filmes
“Eu sou um ator, você sabe, não um caubói de verdade.” Clint 
para um jornalista.

“Os produtores italianos me odiavam e queriam se livrar de mim, 
achavam que eu era ruim. Nos filmes italianos, eles atuavam 
muito, vinham da escola Hellzapoppin de atuação. Então, para 
obter o efeito que eu queria, permanecia impassível, e acho que 
eles achavam que eu não estava atuando. Mas Leone sabia o que 
eu estava fazendo.” Clint.

“Os charutos te deixam no clima certo—irritado.” O personagem 
“o bom”, em Três homens em conflito (Il buono, il brutto, il 
cattivo, de Sergio Leone, 1966).

“Não é sobre um homem que defende a violência. É sobre 
um homem que não compreende uma sociedade que tolera a 
violência.” Clint Eastwood sobre Dirty Harry.

“Don Siegel sempre brincava dizendo… ‘Se a ideia funcionar 
eu pego os créditos para mim; mas se não funcionar, a ideia foi 
sua’.” Clint.

“Eu não era nenhum cineasta, mas sabia quem era Howard 
Hawks.” Clint, nos anos 50, quando ainda nem era ator. 

“Gosto que os caras bons não sejam tão bons assim e os caras 
maus não sejam tão maus assim. Todo mundo tem seus defeitos, 
sua lógica e justificativas para o que faz.” Clint.

“Tinha um certo sentimento sobre a pena de morte e a injustiça… 
senti que já era hora, mesmo sendo um filme menor, de seguir 
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em frente e me colocar esse desafio.” Clint sobre O desafio das 
águias (Where Eagles Dare, de Brian G. Hutton, 1968).

“Apenas acreditei que podia fazer. Peguei um show pequeno, um 
elenco pequeno, nada grande, nada muito problemático para 
a produção. E Perversa paixão [Play Misty for Me, 1971] foi 
escrito por um amigo. Foi um sucesso porque custou 72 ou 73 
mil dólares. Não me lembro exatamente. Mas foi bem barato e o 
estúdio não se preocupou muito porque pensaram, ‘se esse cara 
fizer mais uns dois westerns e alguns outros dramas de detetive, 
qual é o problema? Então vamos deixar esse passar’. Mas o 
filme ganhou visibilidade, público e interesse.” Clint. 

“Nunca fiz isso antes, começar um filme sem ter um fim.” Clint 
sobre O estranho sem nome (High Plains Drifter, 1973).

“John Wayne não gostou de O estranho sem nome e me avisou. 
Ele me escreveu uma carta dizendo que aquilo não era o Oeste. 
Eu estava tentando me afastar do que ele e Gary Cooper e 
outros tinham feito.” Clint.

“Faço tudo o que [John] Wayne nunca faria. Faço personagens 
maiores que a vida, mas atiro num homem pelas costas. Guio-me 
pela conveniência do momento.” Clint.

“O personagem era o tipo de anti-herói que faz o que todos 
secretamente gostariam de fazer… um tipo egoísta que sabe se 
impor, que não tem medo de ser ele mesmo, bom ou mau.” Clint 
sobre A marca da forca (Hang ´Em High, de Ted Post, 1968).

“Ele simplesmente gostava da estranheza, dos personagens 
malucos. Michael Cimino deve ter escrito em algum estado 
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alucinógeno qualquer.” Clint sobre O último golpe (Thunderbolt 
and Lightfoot, de Michael Cimino, 1974).

“Todo assessor que tive me disse, ‘Não faça o filme do orangotango. 
Não faça Doido para brigar… Louco para amar [Every Which Way 
But Loose, de James Fargo, 1978]. Você não pode fazer isso. Não é 
você’. E eu disse, ‘Nada sou eu. Sou uma pessoa comum’.” Clint.

décAdA de 80 e 90
“Existe um rebelde no fundo da minha alma.” Clint.

“Sou obviamente um diretor americano. O que significa que, 
assim como os meus colegas, minhas raízes estão nos filmes de 
gênero. Para mim, as convenções do gênero somam uma certa 
força aos filmes. Ao mesmo tempo, oferecem a possibilidade 
de se criar variações dos seus temas básicos, uma chance para 
refrescar o filme em questão, fazendo com que seja novo para o 
público e para mim.” Clint.

“Gosto de dar um tempo para as pessoas. Gosto de ver novas 
pessoas começarem e terem oportunidades. Mas, do mesmo jeito, 
acho importante fazer o que for mais adequado para o filme. Se 
alguém conhecido for bom para o papel, então vou com ele. Se 
posso usar alguém menos conhecido que se adeque ao papel, 
então tudo bem também. Não existem regras sobre isso. Cada 
filme tem a sua estrutura e sua personalidade.” Clint.

“Simplesmente parecia que não havia gente o suficiente na América 
interessada em ver a história de um homem negro que no final 
trai sua própria genialidade. E não tivemos o apoio do público 
negro que achávamos que teríamos. Eles realmente não são tão 
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mais envolvidos com o jazz, sabe. É tudo rap agora. E não existem 
muitos brancos que gostem também.” Clint sobre Bird (1988). 

“A coisa principal que um diretor deve fazer é saber o que quer 
quando vê… se você faz 30 tomadas, a grande questão geral-
mente é: ‘Por que 30 são melhores do que uma?” Clint. 

“Cito constantemente John Wilson, meu personagem em 
Coração de caçador [White Hunter Black Heart, 1990], que diz 
‘Você não pode deixar que oito milhões de comedores de pipoca 
te digam como fazer.” Clint.

“Esse foi um roteiro maravilhoso. Mas parecia que era o fim 
de um percurso com um gênero, porque foi uma forma de 
condensar tudo que eu sentia sobre os faroestes naquele 
momento específico.” Clint sobre Os imperdoáveis.

“Muitos dos personagens que interpretei eram solitários por 
um motivo ou por outro, ou por suas próprias escolhas ou por 
conta do destino. Como em As pontes de Madison [The Bridges 
of Madison County, 1995]. Ele era um homem solitário. Procuro 
esse tipo de personagem. Acho que, de certa forma, me iden-
tifico com esse tipo de pessoa. Em relação às histórias, basica-
mente, quando eu procuro um personagem quero que ele possua 
algo que me incomode.” Clint.

“Quando eu estava fazendo As pontes de Madison, disse a mim 
mesmo ‘Essa coisa romântica é muito difícil. Mal posso esperar 
para voltar a atirar e matar’.” Clint.

“É disso que gosto em histórias, filmes e peças, quando o 
destino te domina de uma maneira que você está totalmente 
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despreparado. Este é sempre o elemento dramático mais intri-
gante.” Clint.

Anos 2000
“Na maioria dos filmes de guerra que cresci assistindo tinham 
homens ruins e homens bons. A vida não é assim e a guerra 
não é assim. Esses filmes não são sobre ganhar ou perder. São 
sobre os efeitos da guerra nos seres humanos e sobre aqueles 
que perdem suas vidas muito antes do seu tempo.” Clint sobre 
Cartas de Iwo Jima (Letters from Iwo Jima, 2006) e A conquista 
da honra (Flags of Our Fathers, 2006).

“O roubo da inocência sempre me fascinou. É o maior crime 
hediondo, e certamente seria um crime capital se isso existisse. 
Penso que qualquer coisa que envolva crimes contra crianças é 
muito errada.” Clint a respeito de Sobre meninos e lobos (Mystic 
River, 2003). 

“Não planejava continuar atuando, de verdade. Mas esse filme 
tinha um papel para a minha idade, e o personagem parecia que 
tinha sido feito para mim, mesmo que não fosse. E gostei do 
roteiro. Tem voltas e reviravoltas, e também boas risadas.” Clint 
sobre Gran Torino (2008).

“Meu critério quando me comprometo com um filme é simples: 
se trata de algo que eu gostaria de trabalhar ou assistir? Até 
agora, isso funcionou bem. Tenho trabalhado por muito tempo 
em algo que amo fazer e não vejo razão para parar. Já vi mais do 
mundo do que imaginei que veria.” Clint.

“Uma coisa sobre atuar e dirigir é que você está sempre estudando 
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e acho que esse é o motivo pelo qual ainda faço isso nesse estágio 
da minha vida, porque em qualquer filme você aprende algo, em 
cada projeto você aprende algo novo – você aprende algo novo 
sobre pessoas, você aprende algo novo sobre atores, sobre atuar, 
sobre dirigir, e é isso que torna tudo mais emocionante, é por isso 
que ainda faço isso. E ser um ator em grande parte é um processo 
sem fim. Você pode ter 90 anos ou 20 anos e sempre estará apren-
dendo; e naturalmente aos 90 você provavelmente, infelizmente, 
terá esquecido muitas coisas, mas isso é ótimo, é a parte divertida 
disso tudo, é muito bom e é muita sorte poder se sustentar, poder 
existir em uma profissão que é tão divertida” Clint.

“Sou apenas um cara que gosta de fazer filmes.” Clint.

“Você alguma vez se descreveu como um vagabundo e um errante?”
“Não”
“Então, o que você é?”
“Um vagabundo e um errante.”
Clint para um repórter na Cinemateca Francesa, em 1985.

Alguns olhAres de pArceiros e colAborAdores
“Eu gosto do Clint Eastwood porque ele tem somente duas expres-
sões faciais. Uma com o chapéu e outra sem ele.” Sergio Leone.

“Todo o seu trabalho—em sua absoluta variedade de temas e 
humores—não tem comparação no mundo do cinema moderno. 
Tem sido igualmente maravilhoso ver o mundo oferecer a Clint 
aclamação e afeição pelo seu trabalho e reconhecer nele um 
talento artístico que ninguém nunca ouviu ele reivindicar para 
si.” Steven Spielberg.
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“Não posso falar o suficiente sobre Clint. Apenas a maneira como 
coloca a câmera nos sets mostra como trabalhamos bem juntos: sei a 
maneira como ele gosta de dirigir, como gosta de posicionar a câmera; 
eu desenho os sets para esse tipo de ação, e ele coloca a câmera no 
lugar certo. Acho que ele é o melhor diretor dos Estados Unidos.” 
Henry Bumstead, diretor de arte, 11 filmes realizados com Clint. 

“Clint sempre lidou com aspectos complexos de raça, religião e 
preconceito de uma maneira honesta que, por vezes, pode ser poli-
ticamente incorreta, mas é sempre autêntica.” Bill Gerber, produtor. 

“Gosto de me referir a Clint como a pessoa mais articulada não 
verbalmente que já conheci. Consigo lê-lo muito bem. Começo 
mostrando-lhe uma imagem ou livro com fotos que selecionei, e 
falamos sobre isso. Na maioria das vezes, Clint gosta de deixar 
as coisas maleáveis até o último momento possível. Ele encoraja 
todos a serem flexíveis e espontâneos.” Tom Stern, diretor de 
fotografia que começou a trabalhar com Clint como gaffer em 
A ultima canção, e que desde Sobre meninos e lobos assinou a 
fotografia de todos os seus filmes. 

“A aparência do filme era uma tentativa de refletir aquele conteúdo 
emocional. Isso é algo que Clint e eu tentamos fazer em Sobre 
meninos e lobos e Menina de ouro [Million Dollar Baby, 2004], e 
ambos se saíram bem. Estávamos brincando com cores, insatu-
ração, e alguns pretos sólidos e muito, muito, muito profundos, para 
fazer com que essa aparência refletisse o que estava acontecendo 
com os personagens.” Tom Stern, sobre Cartas de Iwo Jima. 

“Seu ar de mistério bondoso é, naturalmente, uma maneira 
de manter sua privacidade.” Richard Schickel, autor de duas 
biografias sobre Clint.
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“Clint senta e escreve a música, criando a sensação do que ele quer 
para o filme como um todo. Ele é uma pessoa do jazz, então ele 
quer essa liberdade, de deixar as coisas fluírem. Ele gosta que suas 
partituras sejam esparsas; está lá apenas para dar apoio à história.” 
Joe Cox, editor que trabalha com Clint há mais de 30 anos.

“Como diretor há 40 anos, ele sabe que tipo de ambiente quer 
criar para a sua equipe. Ele sabe muito sobre os diferentes traba-
lhos, e como facilitar para todo mundo. Como resultado, todo 
mundo se sente realmente como se estivesse fazendo o melhor 
que pode, e ainda num ambiente muito divertido.” Matt Damon, 
na época do lançamento de Além da vida (Hereafter, 2010).

“Ele quer que tudo aconteça naturalmente, em termos de deixar 
os atores serem espontâneos e avançando com as coisas. Ele 
confia nas pessoas que trabalham para ele, e cria esse ambiente 
fantástico de trabalho com a sua presença. Tudo emana dele.” 
Rob Lorenz, produtor de Clint desde 1994.

“Clint nem sequer diz ‘ação’ no início de uma tomada ou ‘corta’ 
ao fim; é mais no estilo ‘quando estiverem prontos’ no início, 
‘okay’ no fim.” Richard Schickel.

“Nenhuma estrela de sua magnitude se manteve tão reservada 
no centro do mundo das celebridades, ou brincou tão aberta e 
habilmente com o caráter misterioso, a invulgar essência de sua 
competência, da sua personalidade.” Richard Shickel.

“Em geral, ele te deixa livre. Quando você faz parecer fácil, é 
quando você está fazendo da melhor forma.” Morgan Freeman 
na época do lançamento de Os imperdoáveis.
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“Ele te fala muito pouco. Coisa que valorizo.” Gene Hackman na 
época do lançamento de Os imperdoáveis.

“Eastwood tem um desejo incomum de transformar figuras 
históricas em anti-heróis. Em outras palavras, o ator se recusa a 
ser agradável, a procurar o nosso amor e simpatia. Em vez disso, 
ele se pergunta até que ponto pode estender o apoio do público.” 
David Thomson.

“Que grande americano é Clint Eastwood.” Norman Mailer em 
artigo de 1983.

“Ele não é um ponto de exclamação, ele é um ponto de interro-
gação.” Saul Runiek, ator que interpretou W. W. Beauchamp em 
Os imperdoáveis.
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FILmES ExIbIDOS pOR um puNhADO DE DÓLARES
per un pugno de dollAri
1964,  Itália, 99 min 
Jolly Film / Constantin Arturo 
Gonzales / Ocean / United Artists 

Direção: Sergio Leone 
Roteiro: Sergio Leone, Duccio Tessari, 
Victor A. Cantena, G. Schock 
Produção: Arrighi Colombo,  
George Papi
Diretor de fotografia: Jack Dalmas 
(Massimo Dallamano) 
Edição: Roberto Cinquini 
Música: Ennio Morricone
Elenco: Clint Eastwood (Estranho), Gian 
Maria Volonté (Ramon Rojo), Marianne 
Koch (Marisol), Pepe Calvo (Silvanito), 
Wolfgang Lukschy (John Baxter)

Assim que chega em San Miguel, uma 
cidadezinha no meio do deserto, um 
pistoleiro—o Estranho—é recebido por dois 
grupos rivais de contrabandistas e passa 
a receber ofertas das duas gangues em 
troca de sua lealdade. Ele aceita as duas 
propostas e planeja destruir as gangues, 
desmascarando os criminosos.
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pOR uNS DÓLARES A mAIS
per quAlche dollAro in più
1965, Itália, 130 min 
Produzioni Europee Associates / 
Constantin Arturo Gonzales 

Direção: Sergio Leone 
Roteiro: Luciano Vincenzoni, Sergio Leone
Produção: Alberto Grimaldi 
Direção de fotografia: Massimo Dallamano 
Edição: Giorgio Ferralonga, Eugenio Alabiso 
Música: Ennio Morricone 
Elenco: Clint Eastwood (Estranho / Monco), 
Lee Van Cleef (Coronel Douglas Mortimer), 
Gian Maria Volonté (Índio), Klaus Kinski 
(Juan Wild), Mario Brega (Nino)

O Estranho—agora Monco—é um caçador 
de recompensas que perambula pelas 
cidades do Velho Oeste americano em 
busca de um novo alvo. Ele o encontra 
quando vê o cartaz de procurado de Índio, 
um perigoso bandido que também está 
sendo alvo do coronel Douglas Mortimer, 
outro caçador de recompensas. Os dois 
partem em busca de Índio, mas, sem 
conseguirem capturar o bandido e nem 
eliminar o rival, eles precisam decidir 
entre unir forças ou serem eliminados pela 
gangue de Índio.

TRêS hOmENS Em CONFLITO
il buono, il brutto, il cAttivo
1966, Itália, 161 min 
Produzioni Europee Associates / 
United Artists 

Direção: Sergio Leone 
Roteiro: Luciano Vincenzoni, Sergio Leone 
Produção: Alberto Grimaldi 
Direção de fotografia: Tonino Delli Colli 
Edição: Nino Baragli, Eugenio Alabiso 
Música: Ennio Morricone 
Elenco: Clint Eastwood (Bom), Eli Wallach 
(Mau), Lee Van Cleef (Feio), Aldo Giuffre 
(Capitão), Mario Brega (Wallace), Rada 
Rassimov (Maria), John Bartho(Xerife)

Em meio à Guerra Civil Americana, três 
homens—o “Bom”, o “Mau” e o “Feio”—
fazem de tudo para colocar as mãos em 
um tesouro escondido, e que fora roubado, 
em um cemitério. Cada um deles conhece 
apenas uma parte da sua localização, o 
que faz com que eles tenham que se unir. 
Mas o problema é que nenhum deles está 
disposto a dividir o que encontrarem.



filmes exibidos

216

mEu NOmE é COOgAN
coogAn’s bluff
1968, EUA, 93 min 
Universal 

Direção e produção: Don Siegel 
Roteiro: Herman Miller, 
Dean Reisner, Howard Rodman 
Argumento: Herman Miller 
Produção executiva: Richard E. Lyons 
Direção de fotografia: Bud Thackery 
Edição: Sam E. Waxman 
Música: Lalo Schifrin 
Elenco: Clint Eastwood (Coogan), Lee J. 
Cobb (Xerife McElroy), Susan Clark (Julie), 
Tisha Sterling (Linny Raven), Don Stroud 
(Ringerman), Betty Field (Sra. Ringerman), 
Tom Tully (Xerife McCrea)

Coogan é um assistente de xerife enviado 
a Nova York para extraditar um prisioneiro 
suspeito de assassinato. Ao chegar, 
além de ser tratado como um caipira, o 
prisioneiro ainda não está pronto para o 
transporte. Quando sua paciência inicial 
acaba, engana um dos atendentes para que 
lhe libere o prisioneiro, que se aproveita 
da situação gerada de transporte não 
tradicional para fugir. Apesar da ordem de 
seu chefe para retornar, Coogan resolve 
perseguir o prisioneiro, mesmo não tendo 
autoridade policial ali, e usando métodos 
muito particulares.

O ESTRANhO quE NOS AmAmOS 
– O CONTADOR DE hISTÓRIAS
the beguiled: the storyteller
1971, EUA, 12 min

Direção: Clint Eastwood 

Primeiro filme dirigido por Clint Eastwood. 
Um raro documentário sobre os bastidores 
do peculiar e pouco conhecido filme O 
estranho que nós amamos (The Beguiled, 
1971), de Don Siegel. Este curta-metragem 
foi uma das primeiras demonstrações da 
admiração de Clint por Siegel.
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pERvERSA pAIxãO
plAy misty for me
1971, EUA, 102 min 
Universal / Malpaso 

Direção: Clint Eastwood 
Roteiro: Jo Heims, Dean Reisner 
Produção: Robert Daley 
Direção de fotografia: Bruce Surtees 
Edição: Carl Pingitore 
Música: Dee Barton 
Elenco: Clint Eastwood (Dave Garland), 
Jessica Walter (Evelyn Draper),  
Donna Mills (Tobie Williams), John Larch 
(Sargento McCallum), Clarice Taylor 
(Birdie), Jack Ging (Frank)
Participação especial: Don Siegel

Na cidade de Carmel, Dave é um popular 
DJ que sofre com o fanatismo da fã Evelyn 
Draper—que ele conhece em um bar e 
com quem passa uma noite. Ela sempre o 
atormenta para que toque a música “Misty”, 
de Erroll Garner. Depois de um tempo, ela 
começa a persegui-lo e a ameaçá-lo.

pERSEguIDOR ImpLACávEL
dirty hArry
1971, EUA, 115 min 
Warner Bros. / Seven Arts / Malpaso 

Direção e produção: Don Siegel 
Roteiro: Harry Julian Fink, 
M. Fink, Dean Reisner 
Produção executiva: Robert Daley 
Direção de fotografia: Bruce Surtees 
Edição: Carl Pingitore 
Música: Lalo Schifrin 
Elenco: Clint Eastwood (Detetive Harry 
Callahan), Harry Guardino (Tenente 
Bressler), Reni Santoni (Chico), John 
Vernon (Prefeito), Andy Robinson (Scorpio), 
John Larch (Chefe), John Mitchum 
(Inspetor DiGiorgio)

Após o assassinato de uma jovem em São 
Francisco, uma carta é mandada para o 
prefeito pelo criminoso, com a informação 
de que ele matará uma pessoa por dia até 
receber 100 mil dólares. Harry Callahan, 
um detetive que não usa métodos muito 
tradicionais, é o encarregado do caso. 
Enquanto o assassino serial Scorpion 
continua matando, Callahan e sua equipe 
tentam capturá-lo.
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O ESTRANhO SEm NOmE
high plAins drifter
1973, EUA, 105 min
Universal / Malpaso 

Direção: Clint Eastwood 
Roteiro: Ernest Tidyman 
Produção executiva: Jennings Lang
Produção: Robert Daley 
Direção de fotografia: Bruce Surtees 
Edição: Ferris Webster 
Música: Dee Barton 
Elenco: Clint Eastwood (Estranho),  
Verna Bloom (Sarah Belding), Marianna Hill 
(Callie Travers), Mitchell Ryan (Dave Drake), 
Jack Ging (Morgan Allen), Stefan Gierasch 
(Mayor Jason Hobart), Ted Hartley  
(Lewis Belding), Billy Curtis (Mordecai), 
Geoffrey Lewis (Stacey Bridges) 

Primeiro faroeste dirigido por Eastwood. 
Um homem misterioso chega a uma 
pequena cidade do Velho Oeste e logo 
de cara mata três homens que tentaram 
acabar com sua vida. Ele é contratado 
então pelos moradores para defender a 
cidade de um grupo de assassinos que  
está prestes a sair da cadeia. 

INTERLúDIO DE AmOR
breezy
1973, EUA, 108 min
Universal / Malpaso 

Direção: Clint Eastwood 
Roteiro: Jo Heims 
Produção executiva: Jennings Lang 
Produção: Robert Daley 
Direção de fotografia: Frank Stanley 
Edição: Ferris Webster 
Música: Michel Legrand 
Elenco: William Holden (Frank Harmon), 
Kay Lenz (Breezy), Roger C. Carmel 
(Bob Henderson), Marj Dusay (Betty Tobin), 
Joan Hotchkis (Paula Harmon),  
Jamie Smith Jackson (Marcy)

Breezy é uma garota hippie, feliz e amável. 
Após pegar carona com um homem que 
quer apenas sexo com ela, Breezy foge e 
vai para casa de Frank Harmon, um homem 
de meia-idade divorciado. Ele acaba 
abrigando Breezy por um tempo e começa 
a desenvolver uma afeição especial por ela.
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mAgNum 44
mAgnum force
1973, EUA, 124 min 
Warner Bros. / Malpaso 

Direção: Ted Post 
Roteiro: John Milius, Michael Cimino 
Produção: Robert Daley 
Direção de fotografia: Frank Stanley 
Edição: Ferris Webster 
Música: Lalo Schifrin 
Elenco: Clint Eastwood (Harry Callahan), 
Hal Holbrook (Tenente Briggs), Mitchell 
Ryan (Charlie McCoy), David Soul (Policial 
John Davis), Felton Perry (Inspetor Early 
Smith), Kip Niven (Policial Red Astrachan), 
Tim Matheson (Policial Phil Sweet)

O detetive “Dirty” Harry Callahan reaparece 
para descobrir quem está por trás de uma 
onda de assassinatos, de alguém que está 
fazendo justiça com as próprias mãos ao 
matar os principais chefões do crime de 
São Francisco.

ESCALADO pARA mORRER
the eiger sAnction
1975, EUA, 128 min
Universal / Malpaso 

Direção: Clint Eastwood 
Roteiro: Warren B. Murphy, 
Hal Dresner, Rod Whitaker 
Argumento: 
Baseado em romance de Trevenian 
Produção executiva: 
Richard D. Zanuck, David Brown 
Produção: Robert Daley 
Direção de fotografia: Frank Stanley 
Edição: Ferris Webster 
Música: John Williams 
Elenco: Clint Eastwood (Jonathan 
Hemlock), George Kennedy (Ben Bowman), 
Vonetta McGee (Jemima Brown), Jack 
Cassidy (Miles Mellough), Heidi Bruhl 
(Anna Montaigne), Thayer David (Dragon)

Hemlock é um assassino profissional 
aposentado, que passou a se interessar 
por colecionar obras de arte, com uma 
vida bem tranquila. Repentinamente ele 
é obrigado a sair de sua aposentadoria 
para caçar um agente duplo que matou 
um grande amigo. A caçada leva Hemlock 
a uma jornada pelos Alpes suíços, junto a 
uma equipe de alpinistas, entre os quais 
está o assassino de seu amigo.
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JOSEy WALES, O FORA DA LEI
the outlAw Josey wAles
1976, EUA, 135 min
Warner Bros / Malpaso 

Direção: Clint Eastwood 
Roteiro: Philip Kaufman, Sonia Chernus 
Argumento: Forrest Carter 
Produção: Robert Daley 
Direção de fotografia: Bruce Surtees 
Edição: Ferris Webster 
Música: Jerry Fielding 
Elenco: Clint Eastwood (Josey Wales), 
Chief Dan George (Lone Watie), Sondra 
Locke (Laura Lee), Bill McKinney (Terrill), 
John Vernon (Fletcher), Paula Trueman 
(Grandma Sarah), Sam Bottoms (Jamie), 
John Russell (“Bloody Bill” Anderson)

Logo após o término da Guerra Civil 
americana, Josey Wales, um pacato 
fazendeiro, vê sua família morrer 
brutalmente em um incêndio, depois 
de ataque de um bando pró-união do 
Kansas. O grupo é liderado por James H. 
Lane. Abandonado pelos atacantes que o 
deram como morto, Josey logo se junta a 
um grupo de guerrilha pró-confederados, 
liderados por “Bloody Bill” Anderson, para 
ir atrás de sua vingança.

SEm mEDO DA mORTE
the enforcer
1976, EUA, 96 min
Warner Bros. / Malpaso 

Direção: James Fargo 
Roteiro: Stirling Silliphant, Dean Reisner 
Produção: Robert Daley 
Direção de fotografia: Charles W. Short 
Edição: Ferris Webster, Joel Cox 
Música: Jerry Fielding 
Elenco: Clint Eastwood (Harry Callahan), 
Tyne Daly (Kate Moore), Harry Guardino 
(Tenente Bressler), Bradford Dillman 
(Capitão McKay), John Mitchum (Inspetor 
DiGiorgio), DeVeren Brookwalter (Bobby 
Maxwell), John Crawford (Prefeito)

Terceiro filme da série Dirty Harry. Numa 
tentativa de abrandar o comportamento do 
detetive Harry Callahan após um incidente 
com seu carro numa loja, o arrogante 
Capitão McKay o transfere da divisão de 
homicídios para a seção de pessoal. Como 
se isso não bastasse, Harry deve aceitar 
uma condição para que volte às ruas: seu 
novo parceiro será, para ser mais exato, 
uma parceira, Kate Moore.
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ROTA SuICIDA
the gAuntlet
1977, EUA, 109 min 
Warner Bros. / Malpaso 

Direção: Clint Eastwood 
Roteiro: Michael Butler, Dennis Shryack 
Produção: Robert Daley 
Direção de fotografia: Rexford Metz 
Edição: Ferris Webster, Joel Cox 
Música: Jerry Fielding
Elenco: Clint Eastwood (Ben Shockley), 
Sondra Locke (Gus Mally), Pat Hingle 
(Josephson), William Prince (Blakelock), 
Bill McKinney (Constable), Michael 
Cavanaugh (Feyderspiel)

O sonho de todo o policial é resolver um 
“grande caso”. Para Ben Shockley não 
podia ser diferente. Porém, seu sonho se 
desmorona quando ele é designado a trazer 
em custódia de Las Vegas uma testemunha 
para um julgamento que não vai dar em 
nada. Ela é Gus Mally, uma prostituta bonita 
e extremamente teimosa, que está sendo 
caçada pelos bandidos que ela delatou. 
Realmente Shockley está com um problema, 
mas ele tem que cumprir sua missão.

DOIDO pARA bRIgAR… 
LOuCO pARA AmAR
every which wAy but loose
1978, EUA, 110 min 
Warner Bros. / Malpaso 

Direção: James Fargo
Roteiro: Jeremy Joe Kronsberg
Produção: Robert Daley
Direção de fotografia: Rexford Metz 
Edição: Ferris Webster
Elenco: Clint Eastwood (Philo Beddoe), 
Sondra Locke (Lynne Halsey-Taylor), 
Geoffrey Lewis (Orville Boggs), Beverly 
D’Angelo (Echo), Ruth Gordon (Ma Boggs), 
Walter Barnes (Tank Murdock) 

Philo Beddoe é um motorista de caminhão 
que mora com seu melhor amigo Orville 
Boggs e sua mãe Ma Philo, além de um 
orangotango chamado Clyde, que Philo 
ganhou numa luta de rua, “esporte” no qual 
é aficionado e praticamente invencível. 
Somente o renomado “Tank Murdock” 
parece ser bom o suficiente para vencê-lo 
na luta. Em busca de uma paquera num 
bar, Philo se interessa pela cantora country 
Lynn Halsey-Taylor. Os dois se relacionam 
durante um tempo, até que a moça 
desaparece sem avisá-lo.
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ALCATRAz — FugA ImpOSSÍvEL
escApe from AlcAtrAz
1979, EUA, 112 min 
Paramount / Malpaso 

Direção e produção: Don Siegel 
Roteiro: Richard Tuggle 
Argumento: Baseado na obra de J. 
Campbell Bruce 
Direção de fotografia: Bruce Surtees 
Edição: Ferris Webster 
Música: Jerry Fielding 
Elenco: Clint Eastwood (Frank Morris), 
Patrick McGoohan (Warden),  
Roberts Blossom (Doc), Jack Thibeau 
(Clarence Anglin), Fred Ward (John Anglin), 
Paul Benjamin (Inglês), Larry Hankin 
(Charley Butts) 

Frank Morris é um condenado que 
tem várias tentativas de fugas em seu 
histórico. Ele é enviado para Alcatraz, 
uma prisão de segurança máxima, que 
também é conhecida como A Rocha 
e que fica em uma ilha. Quem tentou 
escapar de lá foi recapturado ou morreu 
afogado. Gradativamente Frank vê os 
pontos vulneráveis de Alcatraz e, com a 
ajuda de alguns outros internos, tenta 
pacientemente criar um rota de fuga.

bRONCO bILLy
1980, EUA, 116 min 
Warner Bros. / Malpaso 

Direção: Clint Eastwood 
Roteiro: Dennis Hackin 
Produção executiva: Robert Daley 
Produção: Dennis Hackin 
Direção de fotografia: David Worth 
Edição: Ferris Webster, Joel Cox 
Elenco: Clint Eastwood (Bronco Billy 
McCoy), Sondra Locke (Antoinette Lily), 
Geoffrey Lewis (John Arlington), Scatman 
Crothers (Doc Lynch), Bill McKinney (Lefty 
LeBow), Sam Bottoms (Leonard James), 
Dan Vadis (Chefe Grande Águia), Sierra 
Pecheur (Lorraine Água Corrente) 

O circo mambembe Bronco Billy’s 
Wild West Show viaja pelo interior dos 
Estados Unidos, apresentando números 
artísticos de faroeste. O proprietário e 
principal atração, Bronco Billy McCoy, “o 
gatilho mais rápido do Oeste”, está com 
problemas para conseguir uma assistente. 
Em uma cidadezinha, Bronco conhece 
a herdeira milionária Antoinette Lilly, 
momentaneamente sem dinheiro, e lhe 
oferece o cargo de assistente. Lilly aceita o 
convite e aos poucos vai se afeiçoando ao 
grupo; e descobrindo suas histórias.
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FIREFOx — RApOSA DE FOgO
firefox
1982, EUA, 136 min
Warner Bros. / Malpaso 

Direção e produção: Clint Eastwood 
Roteiro: Alex Lasker, Wendell Wellman 
Argumento: Baseado na obra de Craig 
Thomas 
Produção executiva: Fritz Manes 
Diretor de fotografia: Bruce Surtees 
Edição: Ferris Webster, Ron Spang 
Música: Maurice Jarre 
Elenco: Clint Eastwood (Mitchell Gant), 
Freddie Jones (Kenneth Aubrey), David 
Huffman (Buckholz), Warren Clarke (Pavel 
Upenskoy), Ronald Lacey (Semelovsky), 
Kenneth Colley (Coronel Kontarsky) 

Mitchell Gant é um piloto americano 
aposentado que foi abatido e se tornou 
prisioneiro na Guerra do Vietnã, o que lhe 
provocou traumas de guerra. Por ser filho 
de russos, recebe como missão roubar o 
Firefox, o mais avançado avião de combate já 
fabricado e criado pelos soviéticos, invisível 
no radar e comandado por pensamento. 

A úLTImA CANçãO
honkytonk mAn
1982, EUA, 122 min 
Warner Bros. / Malpaso 

Direção e produção: Clint Eastwood 
Roteiro: Clancy Carlile 
Diretor de fotografia: Bruce Surtees 
Edição: Ferris Webster,  
Michael Kelly, Joel Cox 
Música: Steve Dorff 
Elenco: Clint Eastwood (Red Stovall),  
Kyle Eastwood (Whit), John McIntire 
(Grandpa), Alexa Kenin (Marlene),  
Verna Bloom (Emmy), Matt Clark (Virgil)

Red Stovall é um tipo vigarista, na época da 
Grande Depressão, movido tanto pelo uísque 
que bebe como pelo sonho que persegue: 
cantar no Grand Ole Opry, em Nashville. 
Parte em uma viagem, que o vai levar a uma 
audição em Nashville, com o seu sobrinho 
Whit ao seu lado para manter o carro na 
estrada e o impedir de beber demais.
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ImpACTO FuLmINANTE
sudden impAct
1983, EUA, 117 min 
Warner Bros. / Malpaso 

Direção e produção: Clint Eastwood 
Roteiro: Joseph C. Stinson 
Argumento: Baseado na história de Earl 
Smith e Charles B. Pierce 
Produção executiva: Fritz Manes 
Diretor de fotografia: Bruce Surtees 
Edição: Joel Cox 
Música: Lalo Schifrin 
Elenco: Clint Eastwood (Harry Callahan), 
Sondra Locke (Jennifer Spencer),  
Pat Hingle (Chefe Jannings), Bradford 
Dillman (Capitão Briggs), Paul Drake 
(Mick), Audrie J. Neenan (Ray Parkins)
 
Harry Callahan é um policial de São 
Francisco criticado por seus métodos, 
pois matou diversos criminosos. Assim 
é mandado para a Califórnia, enquanto a 
situação se acalma. Entretanto, Jennifer 
Spencer, que foi vítima de estupro 
juntamente com a irmã, que enloqueceu, 
jura vingança. Ela começa a eliminar os 
homens que a violentaram, fazendo com 
que Callahan tenha que evitar que ela 
continue matando.

um AgENTE NA CORDA bAmbA
tightrope
1984, EUA, 114 min 
Warner Bros. / Malpaso 

Direção e roteiro: Richard Tuggle 
Produção: Clint Eastwood, Fritz Manes 
Direção de fotografia: Bruce Surtees 
Edição: Joel Cox 
Música: Lennie Niehaus 
Elenco: Clint Eastwood (Wes Block), 
Geneviève Bujold (Beryl Thibodeaux),  
Dan Hedaya (Detective Molinari),  
Alison Eastwood (Amanda Block),  
Jennifer Beck (Penny Block),  
Marco St. John (Leander Rolfe)

Em Nova Orleans, o detetive Wes Block é 
colocado no caso de um assassino serial, 
que tem como vítimas mulheres jovens 
e belas, as quais ele estupra e mata. As 
mortes assumem um caráter pessoal 
quando o criminoso escolhe pessoas 
conhecidas de Wes como vítimas, sendo 
que até mesmo suas filhas e sua nova 
namorada estão na mira do assassino.
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O CAvALEIRO SOLITáRIO
pAle rider
1985, EUA, 115 min 
Warner Bros. / Malpaso 

Direção e produção: Clint Eastwood 
Roteiro: Michael Butler, Dennis Shryack 
Produção executiva: Fritz Manes 
Direção de fotografia: Bruce Surtees 
Edição: Joel Cox 
Música: Lennie Niehaus 
Elenco: Clint Eastwood (Pregador), Michael 
Moriarty (Hull Barrett), Carrie Snodgrass 
(Sarah Wheeler), Christopher Penn (Josh 
LaHood), Richard Dysart (Coy LaHood), 
Sydney Penny (Megan Wheeler), Richard 
Kiel (Club), Doug McGrath (Spider Conway) 

Verão de 1850. Coy LaHood é o homem 
forte de uma corporação que explora 
minas à procura de ouro no Norte da 
Califórnia. Em defesa dos seus interesses, 
ele quer a todo custo expulsar os mineiros 
da região em busca do domínio absoluto. 
Quando tudo parecia perdido, surge um 
cavaleiro solitário pronto para enfrentar os 
desafios. Retomada do tema de O estranho 
sem nome.

O DESTEmIDO SENhOR 
DA guERRA
heArtbreAk ridge
1986, EUA, 130 min 
Warner Bros. / Malpaso 

Direção e produção: Clint Eastwood 
Roteiro: James Carabatsos 
Produção executiva: Fritz Manes 
Direção de fotografia: Jack N. Green 
Edição: Joel Cox 
Música: Lennie Niehaus 
Elenco: Clint Eastwood (Sargento Tom 
Highway), Marsha Mason (Aggie), Everett 
McGill (Major Powers), Moses Gunn 
(Sargento Webster), Eileen Heckart (Little 
Mary), Bo Svenson (Roy Jennings), Boyd 
Gaines (Tenente Ring), Mario Van Peebles 
(Stitch Jones)

Tom Highway é um sargento veterano que 
esteve nas guerras da Coreia e do Vietnã, 
e que em breve se aposentará. Por ter 
pavio curto e língua ferina, se mete em 
mais uma confusão, sendo transferido 
para sua antiga base, onde reencontra 
antigos amigos e faz novos inimigos. Tom 
precisa treinar um grupo de recrutas que 
não tem vocação para a vida militar, e que 
sem preparo podem morrer no primeiro 
combate. Gradativamente ganha o respeito 
de seus subordinados, mas tudo isto será 
posto à prova quando recebem a missão 
de resgatar americanos cercados por 
cubanos em Granada.
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DIRTy hARRy NA LISTA NEgRA
the deAd pool
1988, EUA, 91 min
Warner Bros. / Malpaso 

Direção: Buddy Van Horn 
Roteiro: Steve Sharon 
Produção: David Valdes 
Direção de fotografia: Jack N. Green 
Edição: Ron Spang 
Música: Lalo Schifrin 
Elenco: Clint Eastwood (Harry Callahan), 
Patricia Clarkson (Samantha Walker), 
Liam Neeson (Peter Swan), Evan C. Kim 
(Al Quan), David Hunt (Harlan Rook / Ed 
Butler), Michael Currie (Capitão Donnelly) 

Quinto e último filme da série policial 
Dirty Harry, protagonizada pelo solitário, 
atormentado e pouco ortodoxo inspetor 
da polícia de São Francisco. Desta vez, 
o inspetor Harry Callahan tem que se 
confrontar com um assassino serial que 
vai eliminando diversas personalidades de 
uma lista de apostas de morte, chamada 
“Dead Pool”.

bIRD
1988, EUA, 161 min 
Warner Bros. / Malpaso 

Direção e produção: Clint Eastwood 
Roteiro: Joel Oliansky 
Produção executiva: David Valdes 
Direção de fotografia: Jack N. Green 
Edição: Joel Cox 
Música: Lennie Niehaus 
Elenco: Forest Whitaker (Charlie Parker), 
Diane Venora (Chan Parker), Michael 
Zelniker (Red Rodney), Samuel E. Wright 
(Dizzy Gillespie), Keith David (Buster 
Franklin), Michael McGuire (Brewster), 
James Handy (Esteves), Damon Whitaker 
(Jovem Bird)

Biografia do saxofonista Charlie Parker. O 
filme começa em sua juventude e o início 
de seu amor pelo jazz. Mostra Parker 
iniciando a carreira e a dificuldade para 
levar sua música além da fronteira dos 
bares de músicos negros. O fascínio de 
Clint pelo jazz e por Parker é facilmente 
notado pela sutiliza com que sua câmara 
despe o personagem, sem esquecer suas 
crises ou o uso de drogas.
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CADILLAC COR DE ROSA
pink cAdillAc
1989, EUA, 122 min
Warner Bros. / Malpaso 

Direção: Buddy Van Horn 
Roteiro: John Eskow 
Produção executiva: Michael Gruskoff 
Produção: David Valdes 
Direção de fotografia: Jack N. Green 
Edição: Joel Cox 
Música: Steve Dorff 
Elenco: Clint Eastwood (Tommy Nowak), 
Bernadette Peters (Lou Ann McGuinn), 
Timothy Carhart (Roy), Michael Des Barres 
(Alex), John Dennis Johnston (Waycross), 
Jimmy F. Skaggs (Billy Dunston)
 
Tommy Nowak é um experiente caçador de 
recompensas, um homem que consegue 
sempre apanhar as suas presas. Ele 
entra em uma aventura com uma mulher 
carregando um bebê, além de 250 mil 
dólares no porta-malas do seu cadillac cor 
de rosa 1959 roubado.

CORAçãO DE CAçADOR
white hunter blAck heArt
1990, EUA, 112 min
Warner Bros. / Malpaso 

Direção e produção: Clint Eastwood 
Roteiro: Peter Viertel, 
James Bridges, Burt Kennedy 
Produção executiva: David Valdes 
Direção de fotografia: Jack N. Green 
Edição: Joel Cox 
Música: Lennie Niehaus 
Elenco: Clint Eastwood (John Wilson),  
Jeff Fahey (Pete Verrill), Charlotte Cornwell 
(Srta. Wilding), George Dzundza  
(Paul Landers), Boy Mathias Chuma (Kivu), 
Marisa Berenson (Kay Gibson) 

Durante filmagens na África, John Wilson, 
um egocêntrico diretor, está muito mais 
interessado em matar elefantes do que em 
fazer um filme. Paul Landers, o produtor, 
e Pete Verrill, um velho amigo e roteirista, 
estão prontos para tentar convencê- 
-lo a rodar o filme. Mas Wilson está tão 
encantado com o continente africano que 
já pensa em ficar ali para sempre.
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ROOkIE — 
um pROFISSIONAL DO pERIgO
the rookie
1990, EUA, 112 min
Warner Bros. / Malpaso 

Direção: Clint Eastwood 
Roteiro: Boaz Yakin, Scott Spiegel 
Produção: Howard Kazanjian, Steven 
Siebert, David Valdes 
Direção de fotografia: Jack N. Green 
Edição: Joel Cox 
Música: Lennie Niehaus 
Elenco: Clint Eastwood (Nick Pulovski), 
Charlie Sheen (David Ackerman),  
Raul Julia (Strom), Sonia Braga (Liesl),  
Tom Skerritt (Eugene Ackerman),  
Lara Flynn Boyle (Sarah) 

Nick Pulovski, um tira veterano e durão, se 
une a um novato e jovem parceiro, David 
Ackerman, para combater uma perigosa 
quadrilha especializada em furto de 
automóveis. Raul Julia e a brasileira Sonia 
Braga encarnam os implacáveis líderes da 
tal quadrilha, também responsável pela 
morte do melhor amigo de Pulovski.

OS ImpERDOávEIS
unforgiven
1992, EUA, 131 min 
Warner Bros. / Malpaso 

Direção e produção: Clint Eastwood 
Roteiro: David Webb Peoples 
Produção executiva: David Valdes 
Direção de fotografia: Jack N. Green 
Edição: Joel Cox 
Música: Lennie Niehaus 
Elenco: Clint Eastwood (William Munny), 
Gene Hackman (Little Bill Daggett), Morgan 
Freeman (Ned Logan), Richard Harris 
(English Bob), Jaimz Woolvett (Schofield 
Kid), Saul Rubinek (W. W. Beauchamp), 
Frances Fisher (Strawberry Alice),  
Anna Thomson (Delilah Fitzgerald)

William Munny, um pistoleiro aposentado, 
volta à ativa quando lhe oferecem mil 
dólares para matar os homens que 
retalharam o rosto de uma prostituta. 
Neste serviço, dois outros pistoleiros o 
acompanham. Eles precisam se confrontar 
com um inglês, que também deseja a 
recompensa, e um xerife, que não deseja 
tumulto em sua cidade.



filmes exibidos

229

um muNDO pERFEITO
A perfect world
1993, EUA, 138 min 
Warner Bros. / Malpaso 

Direção: Clint Eastwood 
Roteiro: John Lee Hancock 
Produção: Mark Johnson, David Valdes 
Direção de fotografia: Jack N. Green 
Edição: Joel Cox 
Música: Lennie Niehaus 
Elenco: Kevin Costner (Butch Haynes), 
Clint Eastwood (Red Garnett), Laura 
Dern (Sally Gerber), T. J. Lowther (Phillip 
Perry), Leo Burmester (Tom Adler), Keith 
Szarabajka (Terry Pugh)

Butch Haynes é um gênio que escapou 
da prisão com seu companheiro de cela. 
Quando este invade uma casa, arma uma 
confusão e eles precisam de um refém. 
Então, eles levam Phillip Perry, um menino 
de oito anos, em sua fuga pelo Texas 
em direção ao Alasca. Butch e Phillip se 
identificam um com o outro. Nenhum dos 
dois teve uma figura paterna. Red Garnett é 
o responsável pela caça do criminoso junto 
de Sally Gerber.

AS pONTES DE mADISON
the bridges of mAdison county
1995, EUA, 135 min 
Warner Bros. / Malpaso 

Direção: Clint Eastwood 
Roteiro: Richard LaGravenese 
Argumento: Baseado no romance de 
Robert James Waller 
Produção: Clint Eastwood, 
Kathleen Kennedy 
Direção de fotografia: Jack N. Green 
Edição: Joel Cox 
Música: Lennie Niehaus 
Elenco: Clint Eastwood (Robert Kincaid), 
Meryl Streep (Francesca Johnson),  
Annie Corley (Caroline Johnson),  
Victor Slezak (Michael Johnson),  
Jim Haynie (Richard Johnson). 

Após a morte de Francesca Johnson, uma 
proprietária rural do interior do Iowa, seus 
filhos descobrem nas cartas que a mãe 
deixou o envolvimento que ela teve com um 
fotógrafo da National Geographic quando 
eles e o pai estavam viajando, muitos anos 
antes, no verão de 1965. Estas revelações 
fazem os filhos questionarem suas próprias 
vidas e casamentos. 
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mEIA-NOITE NO JARDIm 
DO bEm E DO mAL
midnight in the gArden 
of good And evil
1997, EUA, 155 min 
Warner Bros. / Malpaso Productions / 
Silver Pictures

Direção: Clint Eastwood 
Roteiro: John Lee Hancock
Produção executiva: Anita Zuckerman
Produção: Clint Eastwood, Arnold Stiefel
Direção de fotografia: Jack N. Green
Edição: Joel Cox
Música: Lennie Niehaus
Elenco: John Cusack (John Kelso),  
Kevin Spacey (Jim Williams), Jude Law 
(Billy), Jack Thompson (Sonny Seiler),  
Irma P. Hall (Minerva) 

John Kelso, um escritor e jornalista de Nova 
York, vai até a Geórgia para cobrir a festa 
de natal de Jim Williams, um novo-rico que 
se tornou a pessoa mais importante da 
cidade. Durante a festa, Kelso presencia 
uma briga entre o anfitrião e Billy, que 
parece não ter grandes consequências. 
Mas, um pouco mais tarde, ele fica sabendo 
que Jim matou Billy, com quem tinha uma 
ligação íntima. Deste momento em diante 
tudo na cidade passa a girar em torno 
do julgamento e Jim, que alega legítima 
defesa, espera usar seu prestígio e poder 
para ser absolvido.

CRImE vERDADEIRO
true crime
1999, EUA, 127 min 
Warner Bros. / Zanuck Company / 
Malpaso Productions

Direção: Clint Eastwood
Roteiro: Larry Gross, Paul Brickman, 
Stephen Schiff
Produção executiva: Tom Rooker
Produção: Clint Eastwood,
Lili Fini Zanuck, Richard D. Zanuck
Direção de fotografia: Jack N. Green
Edição: Joel Cox
Música: Lennie Niehaus
Elenco: Clint Eastwood (Steve Everett), 
Isaiah Washington (Frank Beechum),  
Lisa Gay Hamilton (Bonnie Beechum), 
James Woods (Alan Mann), Denis Leary 
(Bob Findley) 

Frank Beachum está na fila do corredor da 
morte, prestes a ser executado. O repórter 
Steve Everett acredita na sua inocência 
e está disposto a tudo para reverter a 
execução. Mas ele vai precisar correr 
contra o tempo para, quem sabe, salvar a 
vida de Frank.
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COWbOyS DO ESpAçO
spAce cowboys
2000, EUA, 130 min
Warner Bros. / Clipsal Films / 
Mad Chance / Malpaso Productions / 
Village Roadshow Pictures

Direção: Clint Eastwood
Roteiro: Ken Kaufman, Howard Klausner
Produção executiva: Tom Rooker
Produção: Clint Eastwood, Andrew Lazar
Direção de fotografia: Jack N. Green
Edição: Joel Cox
Música: Lennie Niehaus
Elenco: Clint Eastwood (Frank Corvin), 
Tommy Lee Jones (Hawk Hawkins), Donald 
Sutherland (Jerry O’Neill), James Garner 
(Tank Sullivan), James Cromwell (Bob 
Gerson), Marcia Gay Harden (Sara Holland) 

Frank Corvin, um piloto da Força Aérea 
Americana aposentado, que chegou a 
trabalhar na NASA durante certo período 
de sua carreira, é chamado às pressas para 
consertar no espaço um antigo satélite 
com problemas em seu funcionamento. 
Ele é considerado a única pessoa com a 
experiência necessária para realizar esta 
missão, mas para aceitá-la impõe apenas 
uma condição: que possa levar consigo três 
antigos companheiros como componentes 
da tripulação.

DÍvIDA DE SANguE
blood work
2002, EUA, 110 min
Warner Bros. / Malpaso Productions

Direção e produção: Clint Eastwood
Roteiro: Brian Helgeland
Produção executiva: Robert Lorenz
Direção de fotografia: Tom Stern
Edição: Joel Cox
Música: Lennie Niehaus
Elenco: Clint Eastwood (Terry McCaleb), 
Jeff Daniels (Jasper “Buddy” Noone), 
Wanda De Jesus (Graciella Rivers), Angelica 
Huston (Dra. Bonnie Fox), Tina Lifford 
(Detetive Jaye Winston) 

Terry McCaleb é um agente aposentado 
que passou recentemente por um 
transplante de coração. Ele é contratado 
por Graciella Rivers, irmã da mulher que 
doou o coração, para investigar sua morte. 
Durante as investigações, McCaleb reúne 
pistas que indicam que o assassino é na 
verdade um assassino serial que durante 
anos ele próprio já havia procurado quando 
trabalhava no FBI. 



filmes exibidos

232

SObRE mENINOS E LObOS
mystic river
2003, EUA, 138 min 
Warner Bros. / Village Roadshow Pictures / 
NPV Entertainment / Malpaso Productions

Direção e música: Clint Eastwood
Roteiro: Brian Helgelland
Produção executiva: Bruce Berman
Produção: Clint Eastwood,
Judie G. Hoyt, Robert Lorenz
Direção de fotografia: Tom Stern
Edição: Joel Cox
Elenco: Sean Penn (Jimmy Marcus), Tim 
Robbins (Dave Boyle), Kevin Bacon (Sean 
Devine), Laurence Fishburne (Whitey 
Powers), Marcia Gay Harden (Celeste Boyle) 

Após a filha de Jimmy Marcus ser 
encontrada morta, Sean Devine, seu amigo 
de infância, é encarregado de investigar 
o caso. As investigações de Sean o fazem 
reencontrar um mundo de violência e dor, 
que ele acreditava ter deixado para trás, 
além de colocá-lo em rota de colisão com o 
próprio Jimmy, que deseja resolver o crime 
de forma brutal. Há ainda Dave Boyle, que 
guarda um segredo do passado. A caçada 
ao assassino faz com que o trio rememore 
fatos marcantes do passado, os quais eles 
preferiam que ficassem esquecidos.

mENINA DE OuRO
million dollAr bAby
2004, EUA, 132 min
Warner Bros. / Lakeshore Entertainment/ 
Malpaso Productions

Direção e música: Clint Eastwood
Roteiro: Paul Haggis
Produção executiva:
Robert Lorenz, Gary Lucchesi
Produção: Clint Eastwood, Paul Haggis, 
Tom Rosenberg, Albert S. Ruddy
Direção de fotografia: Tom Stern
Edição: Joel Cox
Elenco: Clint Eastwood (Frankie Dunn), 
Hilary Swank (Maggie Fitzgerald),
Morgan Freeman (Scrap)

Frankie Dunn passou a vida nos ringues 
e treinou grandes boxeadores. Costuma 
passar aos lutadores a mesma filosofia 
que segue para sua vida: antes de tudo, se 
proteja. Magoado com o afastamento de 
sua filha, Frankie é uma pessoa fechada e 
que apenas se relaciona com seu amigo 
Scrap, que cuida de seu ginásio. Até que 
surge Maggie Fitzgerald, que quer que 
Frankie a treine, mas ele além de não aceita 
treinar mulheres, acha que ela esteja velha 
demais para se iniciar no boxe. Maggie 
decide treinar assim mesmo e tem o apoio 
de Scrap. Frankie acaba vencido pela 
determinação de Maggie. 
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A CONquISTA DA hONRA
flAgs of our fAthers
2006, EUA, 132 min 
Warner Bros. / Malpaso Productions / 
DreamWorks SKG/ Amblin Entertainment

Direção e música: Clint Eastwood
Roteiro: William Broyles Jr., Paul Haggis
Produção executiva: Tim Moore
Produção: Clint Eastwood, Robert Lorenz, 
Steven Spielberg
Direção de fotografia: Tom Stern
Edição: Joel Cox
Elenco: Ryan Phillippe (John “Doc” 
Bradley), Barry Pepper (Mike Strank), 
Joseph Cross (Franklin Sousley),  
Jesse Bradford (Rene Gagnon),  
Adam Beach (Ira Hayes)

A história real dos seis soldados que 
ergueram a bandeira norte-americana na 
Batalha de Iwo Jima, decisiva na Segunda 
Guerra Mundial, em fevereiro de 1945. 
O filme está focado nos dramas vividos 
por alguns membros do exército norte-
-americano que estiveram presentes na 
ilha japonesa e, após erguerem a bandeira, 
seguiram numa espécie de turnê nos EUA 
a fim de angariar fundos para conseguir 
manter o exército do país no Japão, 
continuando o conflito mundial. Apesar da 
vitória anunciada dos aliados na Europa, a 
guerra no Pacífico prosseguia.

CARTAS DE IWO JImA
letters from iwo JimA
2006, EUA, 141 min 
Warner Bros. / Malpaso Productions / 
Amblin Entertainment / DreamWorks SKG

Direção: Clint Eastwood
Roteiro: Iris Yamashita
Produção executiva: Paul Haggis
Produção: Clint Eastwood, Robert Lorenz, 
Steven Spielberg
Direção de fotografia: Tom Stern
Edição: Joel Cox, Gary D. Roach
Música: Kyle Eastwood, Michael Stevens
Elenco: Ken Watanabe (Tadamichi 
Kuribayashi), Kazunari Ninomiya (Saigo), 
Tsuyoshi Ihara (Baron Nishi), Ryo Kase 
(Shimizu), Shidou Nakamura (Tenente Ito)

Tadamichi Kuribayashi, tenente-general 
do exército imperial japonês, chega 
na ilha de Iwo Jima. Hábil estrategista, 
Kuribayashi estudara nos Estados Unidos, 
onde fez grandes amigos e conheceu o 
exército ocidental e sua tecnologia. Por 
isso, foi colocado em suas mãos o destino 
de Iwo Jima, considerada a última linha 
defesa do Japão. Ao contrário de outros 
comandantes, Kuribayashi moderniza 
o modo de agir, apesar de os japoneses 
saberem que as chances de sair dali vivos 
eram mínimas. E todos na ilha escrevem 
cartas que dariam vozes e rostos para 
aqueles que ali estavam, e que relatam a 
batalha sob a ótica dos japoneses.
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A TROCA
chAngeling
2008, EUA, 141 min 
Malpaso Productions / Relativity Media / 
Imagine Entertainment

Direção e música: Clint Eastwood
Roteiro: J. Michael Straczynski
Produção executiva: Tim Moore, James 
Whitaker, Geyer Kosinski
Produção: Clint Eastwood, Brian Grazer, 
Ron Howard, Robert Lorenz
Direção de fotografia: Tom Stern
Edição: Joel Cox, Gary D. Roach
Elenco: Angelina Jolie (Christine Collins), 
Gattlin Griffith (Walter Collins) Colm Feore 
(Chefe James E. Davis), Amy Ryan (Carol 
Dexter), Michelle Gunn (Sandy)

Inspirado em alguns eventos ocorridos 
em 1928. O incidente está ligado ao 
“Chicken Coop Wineville”, um sequestro e 
assassinato que marcou os EUA naquela 
década. Christine Collins, uma mãe solteira, 
se despede de Walter, seu filho de 9 anos, 
e vai trabalhar. Ao retornar descobre que 
Walter desapareceu e inicia uma busca 
exaustiva. Cinco meses depois a polícia traz 
uma criança, dizendo ser Walter. Atordoada 
pela emoção da situação, além da presença 
de policiais e jornalistas que desejam tirar 
proveito da repercussão do caso, Christine 
aceita a criança. Porém, como não é seu 
filho, pressiona as autoridades para que 
continuem as buscas.

gRAN TORINO
2008, EUA, 116 min 
Malpaso Productions /  
Matten Productions / Double Nickel 
Entertainment/ Gerber Pictures

Direção: Clint Eastwood
Roteiro: Nick Schenk
Produção executiva: Bruce Berman, jenette 
Kahn, Tim Moore, Adam Richman
Produção: Clint Eastwood, Bill Gerber, 
Robert Lorenz
Direção de fotografia: Tom Stern
Edição: Joel Cox, Gary D. Roach
Música: Kyle Eastwood, Michael Stevens
Elenco: Clint Eastwood (Walt Kowalski), 
Christopher Carley (Padre Janovich), Bee 
Vang (Thao Vang Lor), Ahney Her (Sue Lor), 
Brian Haley (Mitch Kowalski), Geraldine 
Hughes (Karen Kowalski)

O funcionário aposentado da indústria 
automotiva Walt Kowalski é um veterano da 
Guerra da Coreia. Ele preenche seus dias 
fazendo consertos em casa, tomando cerveja 
e com visitas mensais ao barbeiro. Inflexível 
e com determinação inabalável, vive num 
mundo em transformação e se vê forçado 
pelos vizinhos imigrantes—que acabam de 
se mudar, vindos do Laos—a confrontar seus 
próprios preconceitos quando um deles 
tenta roubar seu Gran Torino.
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INvICTuS
2009, EUA, 134 min. 
Warner Bros. / Spyglass Entertainment / 
Revelations Entertainment

Direção: Clint Eastwood
Produção executiva: Gary Barber, Roger 
Birnbaum, Morgan Freeman
Produção: Clint Eastwood, Robert Lorenz, 
Lori McCreary, Mace Neufeld
Roteiro: Anthony Peckham
Direção de fotografia: Tom Stern
Edição: Joel Cox, Gary D. Roach
Música: Kyle Eastwood, Michael Stevens
Elenco: Morgan Freeman (Nelson Mandela), 
Matt Damon (François Pienaar), Tony 
Kgoroge (Jason Tshabalala), Patrick 
Mofokeng (Linga Moonsamy), Matt Stern 
(Hendrick Booyens)

Invictus acompanha o período em que 
Nelson Mandela sai da prisão (1990), 
torna-se presidente (1994) e vira um 
ícone mundial. Na tentativa de diminuir a 
segregação racial na África do Sul, o rugby 
é utilizado para tentar amenizar o fosso 
entre negros e brancos, fomentado por 
quase 40 anos. O jogador François Pienaar 
é o capitão do time e será o principal 
parceiro de Mandela nesta missão.

ALém DA vIDA
hereAfter
2010, EUA, 129 min
Warner Bros. / Spyglass Entertainment / 
Revelations Entertainment

Direção e música: Clint Eastwood
Roteiro: Peter Morgan
Produção: Clint Eastwood, John Bernard, 
Kathleen Kennedy, Robert Lorenz
Produção executiva: Gary Barber, Roger 
Birnbaum, Morgan Freeman
Direção de fotografia: Tom Stern
Edição: Joel Cox, Gary D. Roach
Elenco: Matt Damon (George Lonegan), 
Cécile De France (Marie Lelay), Frankie 
McLaren (Marcus / Jason), George McLaren 
(Marcus / Jason), Thierry Neuvic (Didier)

Três pessoas são tocadas pela morte 
de maneiras diferentes. George é um 
americano que desde pequeno consegue 
ter experiências mediúnicas, mas 
considera o seu dom uma maldição e tenta 
levar uma vida normal. Marie é jornalista, 
francesa, e passou por uma experiência 
de quase morte durante um tsunami. Em 
Londres, o menino Marcus perde alguém 
muito ligado a ele e parte em busca 
desesperada por respostas. Enquanto cada 
um segue sua vida, o caminho deles irá se 
cruzar, podendo mudar para sempre as 
suas crenças.
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(The Outlaw Josey Wales) 
1975 Escalado para morrer 

(The Eiger Sanction) 
1973 Interlúdio de amor (Breezy) 
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1973 O estranho sem nome 
(High Plains Drifter)

1971 Perversa paixão (Play Misty for Me)
 O estranho que nos amamos – 

O contador de histórias 
(The Beguiled: The Storyteller)

Ator
2008 Gran Torino
2004 Menina de ouro (Million Dollar Baby) 
2002 Dívida de sangue (Blood Work)
2000 Cowboys do espaço (Space Cowboys) 
1999 Crime verdadeiro (True Crime) 
1997 Poder absoluto (Absolute Power) 
1995 As pontes de Madison 

(The Bridges of Madison County) 
1993 Um mundo perfeito (A Perfect World) 
1992 Os imperdoáveis (Unforgiven)
1990 Rookie – Um profissional do perigo 

(The Rookie) 
 Coração de caçador 

(White Hunter Black Heart) 
1989 Cadillac cor de rosa 

(Pink Cadillac, de Buddy Van Horn) 
1988 Dirty Harry na lista negra 

(The Dead Pool, de Buddy Van Horn)
1986 O destemido senhor da guerra 

(Heartbreak Ridge) 
1985 O cavaleiro solitário (Pale Rider) 
1984 Cidade ardente 

(City Heat, de Richard Benjamin) 
 Um agente na corda bamba 

(Tightrope, de Richard Tugle) 
1983 Impacto fulminante (Sudden Impact) 
1982 A última canção (Honkytonk Man)
 Firefox – Raposa de fogo (Firefox) 
1980 Punhos de aço – Um lutador de rua 

(Any Which Way You Can, 
de Buddy Van Horn)

 Bronco Billy 

1979 Alcatraz – Fuga impossível (Escape 
from Alcatraz, de Don Siegel)

1978  Doido para brigar… Louco para amar 
(Every Which Way But Loose, 
de James Fargo) 

1977 Rota suicida (The Gauntlet) 
1976 Sem medo da morte 

(The Enforcer, de James Fargo) 
 Josey Wales, o fora da lei 

(The Outlaw Josey Wales) 
1975 Escalado para morrer 

(The Eiger Sanction) 
1974 O último golpe (Thunderbolt and 

Lightfoot, de Michael Cimino) 
1973 Magnum 44 

(Magnum Force, de Ted Post)
 O estranho sem nome
 (High Plains Drifter) 
1972 Joe Kidd (Joe Kidd, de John Sturges)
1971 Perseguidor implacável 

(Dirty Harry, de Don Siegel)
 Perversa paixão (Play Misty for Me) 
1971 O estranho que nós amamos 

(The Beguiled, de Don Siegel)
1970 Os guerreiros pilantras 

(Kelly’s Heroes, de Brian Hutton)
 Os abutres têm fome (Two Mules 

for Sister Sara, de Don Siegel)
1969 Os aventureiros do ouro 

(Paint Your Wagon, de Joshua Logan)
1968 Desafio das águias (Where Eagles 

Dare, de Brian G. Hutton)
 Meu nome é Coogan 

(Coogan’s Bluff, de Don Siegel)
 A marca da força 

(Hang ‘Em High, de Ted Post)
1967 As bruxas (“The Witches”,  

episódio de Una sera come le altre,  
de Vittorio de Sica)

1966 Três homens em conflito (Il buono, il 
brutto, il cattivo, de Sergio Leone)
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1965 Por uns dólares a mais (Per qualche 
dollaro in più, de Sergio Leone)

1964 Por um punhado de dólares (Per un 
pugno de dollari, de Sergio Leone)

produtor
2011 J. Edgar
2010 Além da vida (Hereafter)
2009 Invictus 
2008 Gran Torino
 A troca (The Changeling)
2006 Cartas de Iwo Jima 

(Letters from Iwo Jima)
 A conquista da honra 

(Flags of Our Fathers)
2004 Menina de ouro (Million Dollar Baby) 
2003 Sobre meninos e lobos (Mystic River) 
2002 Dívida de sangue (Blood Work) 
2000 Cowboys do espaço (Space Cowboys) 
1999 Crime verdadeiro (True Crime) 
1997 Meia-noite no jardim do bem 

e do mal (Midnight in the Garden 
of Good and Evil) 

 Poder absoluto (Absolute Power) 
1995 As estrelas de Henrietta (The Stars 

Fell on Henrietta, de James Keach)
 As pontes de Madison 

(The Bridges of Madison County) 
1993 Um mundo perfeito (A Perfect World) 
1992 Os imperdoáveis (Unforgiven)
1990 Coração de caçador 

(White Hunter Black Heart) 
1988 A vida e a música de Thelonious 

Monk (Thelonius Monk: Straight,  
No Chaser, de Charlotte Zwerin)

 Bird
1986 O destemido senhor da guerra 

(Heartbreak Ridge) 
1985 O cavaleiro solitário (Pale Rider) 
1984 Um agente na corda bamba 

(Tightrope, de Richard Tugle) 

1983 Impacto fulminante (Sudden Impact)
1982 A última canção (Honkytonk Man) 
 Firefox – Raposa de fogo (Firefox)

figurAção
1957 Contigo nos meus braços (Lafayette 

Escadrille, de William Wellman)
 Ambush at Cimarron Pass 

(de Jodie Copelan)
 Aventura no Japão 

(Escapade in Japan, de Arthur Lubin)
1956 Atirar para matar 

(Star in the Dust, de Charles F. Haas)
1956 A primeira caixeira viajante (The First 

Traveling Saleslady, de Arthur Lubin) 
 Barcos ao mar 

(Away All Boats, de Joseph Pevney)
 Nunca deixei de te amar  

(Never Say Goodbye,  
de Jerry Hopper e Douglas Sirk)

1955 Tarântula 
(Tarantula, de Jack Arnold)

 O suplício de Lady Godiva 
(Lady Godiva, de Arthur Lubin)

 Francis na Marinha 
(Francis in the Navy, de Arthur Lubin)

 A revanche do monstro (Revenge of 
the Creature, de Jack Arnold)

televisão
1985 Histórias maravilhosas 

(Amazing Stories), episódio 
“Vanessa in the Garden” [diretor]

1959-1966 Couro cru (Rawhide) 
[ator protagonista]

1962 Mister Ed [ator convidado] 
1959 Maverick [ator convidado]
1958 Patrulha rodoviária (Highway Patrol) 

[ator convidado]
1957 West Point [ator convidado]
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