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Filme: Duelo ao Sol 
Título original: ”Duel in the Sun” 

Realização: King Vidor c/ a colaboração, não creditada, de Otto Brower, William Dieterle, Sidney Franklin, 
William Cameron Menzies, David O. Selznick, Josef von Sternberg (EUA, 1946) 
 
 

O PRODUTOR: DAVID O. SELZNICK 
Num filme, costuma aceitar-se como figura dominante, 
aquela que marca com a sua personalidade uma obra, o 
realizador. Mas um filme é um trabalho colectivo, onde 
todos os intervenientes devem fazer confluir talento e 
energia para o resultado final. Digamos que o maestro desta 
orquestra é o realizador, mas sem director de fotografia, 
sem actores, sem sonoplasta, sem director artístico, sem 
aderecista não se cria o filme. Têm de se organizar todas as 
tarefas em redor de uma ideia central, e todos os elementos 
das equipas técnica e artística serão contratados tendo 
como finalidade as características do produto final. Se as 
escolhas forem todas acertadas e se o labor delas se 
mostrar coerente, é quase certo que o filme resultará bem. 

Há, todavia, um outro elemento, preponderante para a concepção de uma obra cinematográfica, que se chama 
produtor. O produtor é muitas vezes visto como o mau da fita. Nalguns casos é-o mesmo. São às dezenas os casos de 
filmes destruídos pelas ideias fixas de produtores que resolvem intervir onde não deviam e destroem filmes com novas 
montagens impostas por si, com cortes, com planos extra, rodados sem concordância dos realizadores. São às centenas 
as obras que se podem indicar como vítimas de maus tratos de produtores. Também haverá casos inversos: filmes em 
que a intervenção esclarecida de um produtor acaba beneficiando o resultado final.   
Mas quem é esta personagem de produtor que tem quase direito de vida ou de morte perante um filme? Normalmente, 
é o financiador, aquele que mete o seu próprio capital para a realização do projecto, ou aquele que, mercê de contactos, 
consegue fundos para viabilizar a produção. Como sempre (ou quase sempre), o capital comanda. As relações entre o 
produtor e o realizador são muitas vezes tensas, noutros casos, harmoniosas. Quando cada um puxa para o seu lado, 
tudo se revela conflituoso, mas muitas vezes ambos aceitam uma convivência sadia.  
O produtor pode ser quem arranca com um projecto e convida depois um realizador a concretizá-lo, ou pode acontecer 
o contrário, ser o realizador a procurar um produtor para materializar uma ideia, um argumento.  
Há produtores magníficos ao longo da história do cinema, homens de rara inteligência e de visão, que se impuseram, 
inclusive como criador de um estilo, casos de Irving G. Thalberg, Arthur Freed, Dino De Laurentiis, Carlo Ponti, Samuel 
Goldwyn, Darryl Zanuck, e tantos outros, para não falar dos pioneiros que ergueram Hollywood e as grandes casas 
produtoras, Mayer, Paramount, Twenty Century Fox, RKO, Columbia e etc. 
Mas muitos deles mantiveram sempre violentas querelas com os realizadores, dada as suas personalidades fortes e o 
facto dos filmes dependerem em muito do capital empatado. De tal forma isto aconteceu que, a determinada altura os 
realizadores se emanciparam e criaram as suas próprias empresas de produção. Steven Spielberg, George Lucas, Francis 
Ford Coppola, e tantos outros, deixaram de depender de terceiros e assumiram o completo controle das suas obras. São 
homens de sucesso que conseguem empatar lucros em futuros projectos. 
Em cinematografias mais pobres, como a portuguesa, Muitos realizadores são os seus próprios produtores, em parte 
porque se limitam a administrar subsídios atribuídos pelo Estado. No meu caso sempre fui o produtor de mim próprio, 
em cinema, e quando trabalho para a televisão, em regime de coprodução, nunca tive qualquer problema com a RTP, a 
entidade com quem coproduzi os projectos. 
 



Um dos grandes nomes da produção internacional chamou-se David O. Selznick. Nascido a 10 de Maio de 1902, em 
Pittsburgh, Pensilvânia, EUA, falecido a 22 de Junho de 1965, aos 63 anos, em Los Angeles, Califórnia, EUA, teve um 
carreira brilhante (e muito conflituosa), tendo passado pela MGM, ao lado de Irving G. Thalberg, com quem terá 
aprendido muito, pela Paramount, pela RKO, novamente pela MGM, antes de formar a sua própria casa produtora, a 
Selznick International Pictures. 
Durante o tempo em que esteve a trabalhar para estas produtoras, viu o seu nome associado à produção de filmes como 
“The Four Feathers” (1929), “What Price Hollywood” (1932), “King Kong” e “Dinner at Eight” (1933), “Viva Villa!” e 
“Manhattan Melodrama” (1934), “David Copperfield”, “Anna Karenina” e “A Tale of Two Cities” (1935).  
Mas a ideia de Selznick era criar uma produtora própria, onde pudesse conceber um tipo de “filme de luxo”. Grandes 
superproduções, grandes actores, grandes ambições. Em 1936, lançou-se em duas produções de época, “Little Lord 
Fauntleroy” e “The Garden of Allah”, antes de se lançar, em 1939, no título que faria a sua glória, “Gone with the Wind”, 
segundo o romance de Margaret Mitchell.  
A actividade da Selznick International Pictures, que depois deu origem a uma nova produtora, a David O. Selznick 
Productions, foi desenvolvendo uma obra bastante interessante, dando trabalho a grandes cineastas, mas quase sempre 
com conflitos latentes ou expressos com os realizadores. Casos exemplares são “E Tudo o Vento Levou” ou “Duelo ao 
Sol”, que tiveram inúmeros realizadores. Repare-se, no entanto, numa lista não exaustiva de títulos que se ficam a dever 
ao talento e à persistência de David O. Selznick: 1937: “A Star Is Born”, “Nothing Sacred”, “The Prisoner of Zenda”; 1938: 
“The Adventures of Tom Sawyer”; 1939: “Intermezzo”; 1940: “Rebecca”; 1944: “Since You Went Away”; 1945: 
“Spellbound”; 1946: “Duel in the Sun"; “Portrait of Jennie”; 1949: “The Third Man”; 1950: “Gone to Earth”; 1953: 
“Stazione Termini”; 1957: “A Farewell to Arms”. 
Casado primeiramente com Irene Mayer Selznick (1930-1949) e depois com a actriz Jennifer Jones (1949-1965), David 
O. Selznick recebeu um Oscar especial da Academia, o Prémio Irving Thalberg (1940).  
 

DUELO AO SOL   

King Vidor, um dos nomes grandes do cinema norte-americano, 

um daqueles veteranos que iniciou a carreira ainda durante o 

período do cinema mudo, e viria a trabalhar de forma contínua 

até finais da década de 50 do século passado, nasceu a 8 de 

Fevereiro de 1894, em Galveston, Texas, EUA, e morreu a 1 de 

Novembro de 1982, com 88 anos, em Paso Robles, Califórnia, 

EUA. Tinha ascendência húngara. Depois de concluídos os 

estudos, ainda muito jovem, aproximou-se do cinema, como 

projecionista num teatro de Galveston. Rodou filmes amadores 

e estreia-se em Hollywood, para onde se mudou com 21 anos, 

no final da década de 10. Ainda durante o mudo, assina algumas 

obras primas como “The Big Parade” (A Grande Parada, 1925), “The Crowd” (A Multidão, 1928) ou “Hallelujah” (Aleluia!, 

1929). Muito ligado a temas sulistas, prossegue a carreira com obras de grande fôlego dramático, como “Billy the Kid” 

(O Vingador, 1930), “The Champ” (O Campeão, 1931), “Bird of Paradise” (A Ave do Paraíso, 1932), “Our Daily Bread” (O 

Pão Nosso de cada Dia, 1934), “The Texas Rangers” (1936), “Northwest Passage” (A Passagem do Noroeste, 1940), “An 

American Romance” (Um Romance Americano, 1944), “Duel in the Sun” (Duelo ao Sol, 1946) e “The Fountainhead” 

(Vontade Indómita, 1951). Em 1939, é conhecida ainda a sua contribuição para a realização de “The Wizard of Oz” (O 

Feiticeiro de Oz), sendo da sua responsabilidade as cenas em Kansas, não creditadas no filme que aparece assinado por 

Victor Fleming.  

Na década de 50, ainda são de assinalar algumas obras suas: “Lightning Strikes Twice” (Ciúme, 1951), “Ruby Gentry” 

(Fúria do Desejo, 1952), “Man without a Star” (Homem sem Rumo, 1955), “War and Peace” (Guerra e Paz, 1956) e, 

finalmente, “Solomon and Sheba” (Salomão e a Rainha de Sabá, 1959). Quando se reformou da realização, passou a 

dar aulas na University of Southern California e na Universidade da Califórnia, em Los Angeles. 

O cinema de King Vidor, um verdeiro autor na temática abordada e no estilo vigoroso e excessivo que cultivava, torna-

se notado pela forte componente sensual, pelas paixões em fúria, pelo delírio cromático, pela realização musculada. 

Algo desequilibrado e desigual, “Duelo ao Sol” é bem um exemplo brilhante de um cineasta que cultiva como poucos o 

excesso, o desmedido, o transbordante, assinando algumas das mais belas e vigorosas cenas de amor do western.  

 



O sensualismo primitivo e agressivo de King Vidor transparece em 

cada plano, na utilização da cor, na voluptuosidade da composição. 

Mesmo aceitando que esta não será a obra-prima de King Vidor, 

não nos podemos furtar à sensação de ter atravessado algo de 

épico, de grandioso, de único.  

Bastaria, aliás, a sequência da morte de Laura Belle McCanles 

(Lillian Gish), arrastando-se em agonia para junto do seu amor 

odiado, o velho senador Jackson McCanles (um igualmente 

brilhante LioneI Barrymore), para se perceber que estamos na 

presença de um momento irrepetível na história do cinema. 

Momento que, no entanto, o mesmo King Vidor irá repescar para 

a sua famosa sequência final, quando uma agonizante Pearl Chavez (Jennifer Jones) se arrasta pelos penhascos até 

chegar junto do moribundo Lewton 'Lewt' McCanles (Gregory Peck), a quem acabara de esventrar a tiro. De lábios nos 

lábios, esses amantes malditos entregarão mutuamente as vidas em sacrifício num suicídio de raiva e amor. Situações 

extremas que no inicio do filme o pai de Pearl Chavez explica de forma enigmática: “Há muitas tragédias que os senhores 

ignoram”.  

A obra de King Vidor evoluirá ao sabor de um romantismo transbordante. “Duel in the Sun” é uma história de amor, 

que se diria cíclico, que se transmite de pais para filhos, de geração para geração como uma maldição que se herda, um 

fatalismo a que ninguém se consegue furtar. Scott Chavez (Herbert Marshall) amara em tempos Laura, que se tornara 

a Sr.ª McCanless. Scott acabara por se ligar a uma índia que o atraiçoava em público com o primeiro desconhecido. A 

ligação terminará com a morte da índia infiel, e Scott Chavez não se defende no julgamento, aceitando a condenação à 

morte como única solução possível para sepultar para sempre essa ligação que o amor obrigava e tudo o mais mostrava 

impossível.  

Pearl Chavez, filha de Scott, irá percorrer um caminho idêntico: no império do senador McCanless oferecem-se-lhe dois 

pretendentes, dois filhos de um mesmo matrimónio, que tudo distingue entre si. De um lado, o civilizado Jesse 

McCanles (Joseph Cotten), diplomado em Direito, crente no progresso e no avanço do caminho-de-ferro, o que o 

impelirá a opor-se ao pai, e do outro o selvagem e primitivo Lewt, predilecto do pai, que lhe desculpa todas as faltas, 

inclusive quando elas sobem até ao assassinato frio e premeditado. Pearl irá oscilar entre ambos com a razão a puxá-la 

para Jess e a paixão a envolvê-la fatalmente com Lewt. Nítida a influência de Abel e Caim e dos textos bíblicos.  

Será o desejo que faísca nos olhos de Pearl e transborda dos seus lábios que a coloca nos braços de Lewt. A partir daí, 

a tragédia irá consumar-se passo a passo até à autodestruição final, quando os amantes descobrem que o seu amor 

implica a dor de muitos outros e explicitamente aceitam aniquilar-se, desenquadrados e perdidos que estão num 

mundo que não é feito para eles. Elementos associais, Pearl e Lewt aceitam o sacrifício derradeiro numa mescla de 

amor-ódio que só os grandes sentimentos desencadeiam.  

Eles são, porém, apenas a parte mais visível de um mundo que desaparece para dar lugar a um outro. Possivelmente 

menos interessante (King Vidor parece não deixar 

dúvidas: a sua simpatia “dramática” ou pictórica vai para 

esses seres associais à deriva, para esses representantes 

do mal e da desordem a que se opõem uns ordeiros e 

desinteressantes – janotas - do caminho-de-ferro ou o 

asséptico Jess. Mas Lewt e Pearl, ao assinarem a sua 

morte, esse suicídio mítico que gera a lenda que o filme 

refere no início, estão a falar também de um rancho 

inviolável que terá de aceitar a travessia do caminho-de-

ferro, de um pai despótico que irá desaparecer e com 

ele a lenda do velho Oeste, com a justiça na mira das 

armas, com o racismo, a desigualdade e a prepotência. 

As raízes da América actual.  

Para lá deste descontrolar de emoções fortes, há ainda 



a sublinhar nesta obra o seu rasgar de horizontes, esse rancho sem limites visíveis, essa correria em liberdade, com 

cavalos e vacas atravessando o ecrã em perseguições que ainda hoje galvanizam o espectador. Lee Garmes, Ray 

Rennahan e Harold Rosson assinam a fotografia num esplendoroso Tecnicolor, sempre quente e voluptuoso, a que a 

música de Dimitri Tiomkin empresta igualmente uma tonalidade trágica. Partindo de um romance de Niven Busch, o 

argumento foi escrito por Oliver H.P. Garrett, Ben Hecht e David O. Selznick, igualmente produtor, que escolheu este 

filme para fazer brilhar a sua mulher Jennifer Jones. Diga-se ainda que David O. Selznick era um homem poderoso e um 

produtor com ideias muito próprias e muitos dos filmes que assinou tiveram bastantes problemas com os realizadores 

escolhidos (e despedidos).  

O caso de “E Tudo o Vento Levou” é mais do que conhecido, mas este “Duel in the Sun” não lhe fica atrás.  Para lá de 

King Vidor, que tem o nome creditado no genérico e que terá assumido mais de 70 por cento da rodagem, contou ainda 

na realização com a colaboração, não creditada, de Otto Brower, William Dieterle, Sidney Franklin, William Cameron 

Menzies, do próprio David O. Selznick, e inclusive de Josef von Sternberg (que terá sobretudo supervisionado certas 

cenas).  

 
 

DUELO AO SOL  
Título original: “Duel in the Sun”  
 
Realização: King Vidor e ainda a colaboração, não creditada, de Otto 
Brower, William Dieterle, Sidney Franklin, William Cameron Menzies, 
David O. Selznick, Josef von Sternberg (EUA, 1946); Argumento: David 
O. Selznick, Oliver H.P. Garrett, Ben Hecht, baseado no romance de 
Niven Busch; Produção: David O. Selznick; Música: Dimitri Tiomkin; 
Fotografia (cor): Lee Garmes, Ray Rennahan, Harold Rosson; Casting: 
Ruth Burch; Montagem: John Faure, Hal C. Kern, William H. Ziegler; 
Design de produção: J. McMillan Johnson; Direcção artística: James 
Basevi; Guarda-roupa: Walter Plunkett; Maquilhagem: Margaret Martin, 
Gale McGarry, Norbert A. Myles, Robert Stephanoff; Direcção de 
Produção: Fred Ahern, Glenn Cook, Charles L. Glett, Richard Johnston, 
William McGarry, W. Argyle Nelson; Assistentes de realização: Otto 
Brower, B. Reeves Eason, Lowell J. Farrell, Bert Chervin, Harvey Dwight, 
Arthur Fellows, Chester M. Franklin, William Cameron Menzies; 
Departamento de arte: John Ewing, Emile Kuri, John Brent, Harold 
Fenton, Roy McLaughlin, Josef von Sternberg, Fred Widdowson;  Som: 
James G. Stewart, Charles L. Freeman; Efeitos especiais: Clarence Slifer, 
Charles L. Freeman; Efeitos visuais: Spencer Bagdatopolis, Jack 
Cosgrove, Harold Grigg, Hans Ledeboer, Jack Shaw, Clarence Slifer; 

Companhias de produção: Selznick International Pictures, Vanguard Films;  
Intérpretes: Jennifer Jones (Pearl Chavez), Joseph Cotten (Jesse McCanles), Gregory Peck (Lewton 'Lewt' McCanles), 
Lionel Barrymore (Sen. Jackson McCanles), Herbert Marshall (Scott Chavez), Lillian Gish (Laura Belle McCanles), Walter 
Huston, Charles Bickford, Harry Carey, Joan Tetzel, Tilly Losch, Butterfly McQueen, Scott McKay, Otto Kruger, Sidney 
Blackmer, Charles Dingle. Griff Barnett, Hank Bell, Edward Biby, Johnny Bond, Lovyss Bradley, Nora Bush, etc.  
Duração: 129 minutos; Distribuição em Portugal: Filmes; Classificação etária: M/ 12 anos; Data de estreia em Portugal: 
6 de Março de 1950. 
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