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Os filmes Western são um dos gêneros mais 
clássicos do cinema desde sua criação e disse-
minação na Europa e Estado Unidos. Aqui no 

Brasil também é conhecido com filmes de “Bang 
Bang”, que resumem o enredo dessas obras. Sua 
violência marcada por uma história simplória 
mostra quase sempre um mocinho tentando re-
solver todos os problemas do mundo com as pró-
prias mãos, seja nos clássicos ou nos mais ruins. 
Filmes de velho oeste nunca saem de moda, mas se 
tornaram lugares comuns há muito tempo.

Hoje em dia, temos ideias que divergem desse tipo 
de produção e até mesmo filmes que têm essa temá-
tica, mas tratam de uma maneira mais soft, como o 
“Cavaleiro Solitário – 2013”. Com a ausência de sangue 
e até mesmo uma falta de 
sintonia do protagonista com 
a trama, o filme é bem sem 
graça, encantado um total de 
zero pessoa. O que realmente 
faz sentido dentro dessa nova 
experimentação, dessa ideia, 
é modernizar a terra sem lei 
e dar objetivos mais coerentes, abusando da hiper 
realidade. Assim, é possível deixar o espectador bo-
quiaberto com sangue e uma história envolvente do 
início ao fim. Essa clara atração pelo real e, principal-
mente, pela violência descabida é um reflexo de nosso 
tempo, e esses filmes que, hora ou outra, são baseados 
em livros e adaptados para as telonas. O gore é um 
elemento que chama muita atenção daqueles que apre-
ciam cinema extremo. As obras de Quentin Tarantino 
bebem muito dessa fonte. Unidas, há um roteiro com 
boas saídas e diálogos estimulantes.

É claro que uma andorinha só não faz o verão. 
O fato do roteiro ser carregado no que tem de 
mais visceral na natureza humana não iria para 
frente se não fosse ambientações muito ricas que 
transformam esses clássicos em filmes fieis ao seu 
recorte no tempo. Até mesmo a série “WestWorld - 
2016/presente” trata de um tema bem atípico, que 
é o desejo de matar sem consequência e também 
a criação de seres não naturais dentro de uma 

sociedade que se impõe como raça superior. A 
construção de ambiente é muito condizente com 
os anos 1800 ao mesmo tempo que se divide com o 
mundo High Tech. Geralmente, a ação dentro desses 
filmes se desdobra em alguns ambientes que vão 
se repetindo ao longo do filme e dando espaço para 
maravilhosas paisagens de montanhas rochosas da 
América do Norte. Um grande exemplo de fotografia 
é “O assassinato de Jesse James pelo covarde Ro-
bert Ford – 2007”, que enfatiza momentos do filme 
que têm que ser contidos com tons amarelados das 
lamparinas e contrapostos com luzes dos trens a 
vapor. Afinal, se esses filmes retratam o Oeste, é 
isso que tem que se fazer presente, mesmo quando 
envolvem ideias mirabolantes, como “Cowboys e 

Aliens – 2011. Na obra, mis-
turavam também essa temá-
tica com tecnologia. Aliás, 
parece haver uma carência 
de Western com roupagens 
novas. Mesmo aqueles que 
assumem um tom mais som-
brio como “No country for 

old men – 2007”, filme dos irmãos Coen, que sim-
plesmente deu um ‘mindblow’ nos fãs de Western 
em 2007. Filme bastante tenso, com uma fotografia 
calcada em ambiente e na arquitetura decadente 
dos EUA. 

O roteiro é parte primordial, claro, mas é objeto 
de estudo de muitos cursos de cinema e rodas de 
discussão sobre a época de ouro do cinema. É muito 
difícil elaborar novas histórias, adaptar livros e 
gerar também bilheteria para esse tipo de história, 
principalmente, em tempos onde os streamings 
estão engolindo o próprio cinema convencional. 
Mas é possível que esse tipo de produção acabe se 
renovando e criando outras ramificações do que 
conhecemos com Western hoje em dia. Talvez, en-
contremos uma mistura com algum bang bang em 
um mundo steampunk. Assim como qualquer outro 
marco da cultura pop, os filmes western fazem parte 
do imaginário coletivo e não é possível que algo 
assim morra completamente. 

Cassiano e os tenentes come-
moram a volta para casa. Guiomar 
aceita o convite de Duque para 
cantar. Ester pensa que Cassiano e 
Cristal têm um caso. Mantovani vai 
à casa de Alberto. Mantovani inves-
tiga a coleção de obras de arte de 
Dionísio. Guiomar escolhe vestido 
para o show. Samuel vê Lindaura 
trabalhando e morre de ciúmes. 
Samuel tem ataque de ciúmes por 
Lindaura. Amadeu descobre que 
Isabel pinta os cabelos. Mila e Hélio 
saem juntos. Amaralina diz a Duque 
que Guiomar gosta dele. Mila e Hélio 
tomam champagne em um restau-
rante. Guiomar conta a Dionísio 
que vai cantar no Flor do Caribe. 
Ester enfrenta Alberto e deseja boa 

sorte a Guiomar no show. Duque e 
Guiomar se beijam. Alberto provoca 
Ester contra seu amado.

Camila se desespera com as acu-
sações de Enéas contra Giovanni. 
Giovanni e Enéas brigam. Rodrigo 
desabafa com Francesca sobre sua 
ex-esposa. Aparício tenta convencer 
Rebeca a não se casar com Pedro 
Bertolucci. Camila conta a Ario-
valdo que foi enganada por Giovanni. 
Carol encontra Afonso no hospital. 
Carol segue a orientação de Afonso 
e o deixa no hospital para ser en-
terrado como indigente. Penélope 
constata que Tamara interrompeu 
seu tratamento médico e descobre 
que ela visita Fabinho. Tamara diz 
à mãe que só ficará bem depois que 
Fabinho melhorar. Giovanni implora 
para que Camila o escute. Giovanni 
tenta convencer Camila de que não 
quer se vingar dela. Carol conta para 

os irmãos que Afonso morreu e pede 
que eles guardem segredo até que ela 
atinja a maioridade.

Zeca ajuda Ritinha e Jeiza se 
incomoda. Ruy volta para casa e 
não percebe que Ritinha foi embora 
com o filho. Zeca cuida de Ruyzinho 
e lembra da previsão feita pelo índio 
em sua infância. Edinalva exige que 
Ritinha volte para a casa do marido. 
Jeiza não atende o telefonema de 
Zeca. Eugênio evita conversar com 
Joyce e Ivana tenta falar com o pai. 
Ruy fica desconcertado com a con-
firmação de que a esposa trabalha 
no aquário. Ivana fala com Caio 
sobre os problemas em casa. Mira 
avisa a Irene da briga de Eugênio e 
Joyce. Ruy afirma que acabará com 
o relacionamento extraconjugal de 
Eugênio. Caio vai à casa de Edinalva 
falar com Ritinha e Cândida o reco-

nhece. Zeca e Jeiza se entendem. 
Irene influencia Joyce a se manter 
afastada de Eugênio. 
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Não é possível que 
algo assim morra
Filipe Gonçalves, jornalista

Filipe Gonçalves

Após participar de programas da Globo,
Xuxa é cortada de especial da Record

Xuxa tem participado de diversos programas da Globo recentemente. A Rainha 
dos Baixinhos gravou com Tatá Werneck e participou do documentário sobre 
João de Deus, por exemplo. Com tantas aparições na concorrente, a relação da 
loira com a Record está cada vez mais desgastada, tanto que ela não estará no 
especial de fim de ano da emissora. Segundo o site Notícias da TV, Xuxa foi dei-
xada de fora do “Família Record”. É a primeira vez em cinco anos que a loira não 
estará no amigo secreto entre os principais nomes do canal de TV. A despedida 
da apresentadora na emissora deve ocorrer no dia 21 deste mês, quando vai ao 
ar o “Canta Comigo All Stars”. O programa será uma competição entre vence-
dores de realities musicais e foi gravado em outubro. A atração será exibida no 
mesmo dia em que encerra o contrato de Xuxa com a Record e essa deve ser a 
despedida da mãe de Sasha Meneghel na casa.

Internada com COVID, Nicette 
Bruno apresenta quadro grave

O boletim médico divulgado da atriz Nicette Bruno, que está internada 
na UTI da Casa de Saúde São José, na Zona Sul do Rio de Janeiro, com 
COVID-19. “A paciente Nicette Bruno encontra-se internada com quadro 
de pneumonia causada pela COVID-19. Ela está sedada, intubada e res-
pirando através de um ventilador mecânico. Seu quadro é considerado 
grave. Ela segue sob cuidados intensivos e acompanhada por equipe mé-
dica assistente, além de equipe multidisciplinar do hospital", diz o texto. 
Beth Goulart, uma das filhas de Nicette, tem pedido orações nas redes 
sociais. Na última segunda-feira, em entrevista à coluna, a atriz afirmou 
que a mãe havia apresentado uma pequena melhora. "O médico vai 
tentar tirar a ventilação não invasiva para ver se ela consegue respirar 
só com o oxigênio. Sabemos que temos uma batalha pela frente. Vamos 
continuar com a corrente de pensamento positivo. Se Deus quiser, ela 
sairá vitoriosa, com saúde", afirmou ela na ocasião. Nicette, de 87 anos, 
também é mãe de Paulo Goulart e de Bárbara Bruno, que, como a irmã, 
estão pedindo o apoio dos fãs neste momento difícil.

Patrícia Poeta homenageia 
Fátima Bernardes no Encontro: 
“Virou símbolo de luta”

Filmes Western: além
do clichê hollywoodiano

Após Fátima Bernardes anunciar que foi diagnosticada com 
câncer no útero, Patrícia Poeta foi escalada para substituir a 
apresentadora no “Encontro”. Na quinta-feira (3), ela já abriu o 
programa homenageando a colega. “A gente começa o programa 
de hoje falando da doença da Fátima, que pegou todos nós de sur-
preso. Confesso que estou aqui, ainda processando a informação”, 
disse Patrícia Poeta.  “A Fátima é uma pessoa extretamente cuida-
dosa, faz sempre exames de rotina e é uma mulher extremamente 
guerreira também. Eu digo isso porque... depois da descoberta, 
que foi ontem, ela teve o trabalho de informar as pessoas que ela 
ama e que amam ela. Ela, inclusive, escolheu uma foto, que eu 
acho que representa muito quem é a Fátima”, seguiu ela, fazendo 
referência à publicação que Bernardes fez para anunciar o câncer. 
Na postagem feita pela apresentadora, além do texto, ela aparece 
com roupa de mergulho encarando o mar. Sobre isso, Patrícia 
Poeta refletiu. “No primeiro momento que vi a posatagem, eu 
pensei: essa é Fátima Bernardes, que está ali e vai enfrentar o de-
safio, sempre com força e esperança. Eu fiquei muito emocionada. 
Então, o que eu quero dizer é que você se sinta extremamente 
acolhida por todos nós nesse momento Fátima.”


