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O HOMEM QUE VEIO DE LONGE  
Título original: The Man from Laramie  
Realização: Anthony Mann (EUA, 1955) 

 
CINEMA E PINTURA 

Gosto de westerns por muitas razões, grande parte das quais 

nada tem a ver com cenas de pancadaria ou infindáveis tiroteios. 

Na verdade, elas existem, são necessárias, mas só devem 

aparecer quando são absolutamente indispensáveis. O que 

distingue os westerns medíocres (ou mesmo maus) dos bons e 

dos óptimos. Mas há muitas outras razões: um western é um 

concentrado de emoções que muitas vezes ronda a tragédia 

grega, há (ou havia, antes do western spaghetti) heróis 

abnegados, de uma coragem olímpica e vilões sem subterfúgios, 

havia amores tempestuosos, havia a humanidade em estado 

puro, em contacto com a natureza, ora inóspita ora prazerosa. 
Mas há outro aspecto que me faz admirar os westerns: o gosto 

pelas grandes planícies, ou as montanhas escarpadas, os rios e 

as casas isoladas na pradaria ou as ruas dos pueblos e das old 

towns, com os seus saloons míticos, os gabinetes dos xerifes, as 

pensões e os banhos quentes em celhas de latão, e tudo o mais. 

A estrela do xerife, as esporas, os chapéus de vaqueiro, os 

cavalos e as rezes de gado. Tudo isto pode ser bem fotografado 

ou nem por isso. Há realizadores e directores de fotografia que 

se esmeram e cada plano é quase um quadro.  
Ora eu, desde que nasci, fui educado para a imagem. O meu pai professor de desenho e pintura, e 

pintor. Habituei-me a vê-lo pintar, paisagens, naturezas mortas, flores, retratos (o que me causava um 

certo desconforto, quando o motivo era eu e tinha de ficar quieto durante algum tempo). Além disso, o 

meu pai gostava de livros de pintura, andou por Espanha, França e Itália, em estudo (Florença era a 

sua cidade de eleição, confessava), e todo este lastro passou para mim. Apreciava muito cinema, e às 

vezes levava os alunos a ver um filme, o que é relatado num livro de A. Videira Santos, “Para a História 

do Cinema em Portugal I”). Obviamente que passei a ir ao cinema desde muito novo. Na altura não 

havia “classificação etária”, as crianças iam ao cinema e ficavam ao colo dos pais. Foi assim que comecei 

a amar os filmes. Lembro-me de muito poucas coisas de quando tinha dois ou três anos, mas não 

esqueço algumas saídas de salas de cinema, noite caída, ruas mal iluminadas (imaginem Lisboa, nos 

anos 40 do século passado, em plena II Guerra Mundial!), eu de mãos dadas ao pai e à mãe, a caminho 

de casa. Um misto de inquietação e tranquilidade. A saborear ainda um filme qualquer (o único de que 

me lembro retintamente, já aqui o recordei, é “Bambi”, mas de muitos outros retenho imagens 

isoladas). 
O cinema era o fascínio de outras terras e outras gentes, 

mas era também esse conglomerado de várias artes, da 

literatura à pintura, do teatro à música. Esse envolvimento 

era mágico nessa altura (e, felizmente, ainda continua a ser, 

mais pronunciado com os filmes antigos, menos com as 

obras mais recentes).    

A contaminação da pintura e do cinema era mais do que 

evidente. As cores, os enquadramentos, os ângulos, as 

paisagens em plano geral, os rostos em close up, os 

pormenores, tudo isso ia o cinema colher à pintura (para 

depois a pintura ir colher ao cinema). Eu adorava folhear 

livros ilustrados e álbuns sobre os pintores e os artistas que 



meu pai mais admirava. Eram sobretudo italianos, espanhóis e flamengos. Da Vincci, Rafael, Botticelli, 

Velasques, Goya, Zurbaran, El Greco, Rembrandt, Vermeer eram alguns dos meus preferidos. Mas havia 

um álbum que me encantava. Era brasileiro, falava da obra de António Francisco Lisboa, mais conhecido 

por Aleijadinho, famoso escultor que tinha o corpo todo deformado por doença desconhecida na época, 

que edificou o fabuloso Santuário de Bom Jesus de Matosinhos, em Congonhas (Minas Gerais), onde se 

pode admirar uma não menos espantosa Via Sacra e os diversos Profetas. A lenda do artista que 

trabalhava quase sem mãos, com os instrumentos de talhar e esculpir a pedra ligados aos braços, não 

mais me largou incendiando-me a imaginação. Até que um dia…  
Até que um dia, de férias no Brasil, entre Recife e o Rio de Janeiro, consegui convencer o grupo de 

amigos com quem ia a fazer um “ligeiro” desvio, passar por Belo Horizonte, descer até Minas Gerais, 

alugar uma Van e demandar terras de Congonhas do Campo, para  viver uma das mais espantosas 

aventuras da minha vida (espero que das deles também).  

Tudo isto para dizer que “O Homem que Veio de Longe” é um belíssimo filme que colhe inúmeras 

influência da pintura. De uma forma deliberada ou não. 

 

O HOMEM QUE VEIO DE LONGE  

“The Man of Laramie” é o derradeiro western que 

o realizador Anthony Mann dirigiu com James 

Stewart como protagonista. Esta dupla já tinha 

dado obras notáveis como “Winchester 73”, 

“Jornada de Heróis”, “Esporas de Aço” ou “Terra 

Distante”, tudo isto entre 1950 e 54, sendo que “O 

Homem que veio de Longe” é de 1955. Encerrava 

esse ciclo, mas não terminaria a carreira de Mann 

que, antes e depois de James Stewart, continuou 

a dirigir óptimos western, ele que é um dos 

grandes especialistas deste género.  

“The Man from Laramie”, com argumento escrito 

por Philip Yordan e Frank Burt, parte de uma 

história de Thomas T. Flynn aparecida no 

“Saturday Evening Post”. Fala-nos de Will Lockhart 

(James Stewart), saído de Laramie em direção à 

pequena povoação de Coronado, no Novo México, conduzindo carroças, puxadas por doze mulas, 

carregadas com produtos destinados a uma loja que, por morte do pai, é agora dirigida, a contragosto, 

por Barbara Waggoman (Cathy O'Donnell). Descarregada a mercadoria, Will Lockhart procura produtos 

para não regressar com a caravana vazia. Barbara Waggoman dá-lhe um alvitre: carrega-la com sal, 

de uma salina próxima, situada numa terra de ninguém, mas junto às terras do latifundiário Alec 

(Donald Crisp), tio da jovem Barbara. Quando Will procede ao carregamento, aparece o bando de Dave 

(Alex Nicol), filho do rancheiro, que lança fogo às carroças e mata as mulas, arrastando Will pela terra 

batida, amarrado a uma corda. Apenas a intervenção de Vic Hansbro (Arthur Kennedy), o capataz de 

Alec, impede que o degenerado Dave mate Will. 
Está definida a acção mas não todas as implicações que o tema encerra. Will Lockhart é militar, capitão 

do exército ianque, quer perdera um irmão, 

igualmente militar, durante um ataque dos 

índios apaches que se serviram de 

espingardas automáticas fornecidas por 

algum renegado. A sua viagem não é apenas 

de transporte de mercadorias, mas 

igualmente de investigação e de posterior 

vingança. Não se trata já de punhos cotra 

punhos, mas de implicações várias, 

psicológicas, sociológicas, políticas mesmo. 

Que branco vende armas aos índios para estes 

assassinarem brancos? O filme coloca entre 

parêntesis os apaches que não são julgados 

moralmente, mas sim os brancos pérfidos 

que, por avidez, traem. Entramos quase no 

domínio da tragédia (na direi grega porque lhe 

falta a unidade de acção, local e tempo, dado 

que este último é distendido) e para isso 

muito contribui a inspiração de Anthony Mann, um cineasta com a noção da ambiência lírica, e sobretudo 

de uma certa bagagem plástica que vai transformando cada plano num quadro de rara emoção, quer 

pelo apuro do enquadramento, a criteriosa escolha das cores, os suaves movimentos de câmara (ou 



não tão suaves como esse deslumbrante plano em travelling a recuar e a acompanhar Will que avança 

para o ajuste de contas com Dave, e que se afigura como um dos grandes momentos da história do 

western no cinema). Mas os assomos de grandeza nesta obra ímpar são diversos. Will atrás das grades 

de uma prisão, recebendo visitas, Alec caminhando, quase cego, ao encontro de Will, para vingar a 

morte de Dave, Alec moribundo numa cama recebendo o médico, ou esse dúbio final que elide o happy 

end, sem o eliminar por completo são instantes que dificilmente se esquecem num western apaixonado, 

violento, vibrante, por vezes sereno, por vezes galvanizante, mas sempre de uma beleza invulgar, por 

entre penhascos inóspitos ou planícies a perder de vista.    
Sobre este título, o cineasta declarou numa entrevista: “Se me tivessem dado inteira liberdade para 

fazer “O Homem que Veio de Longe” como queria, Stewart não seria uma personagem vinda do exterior. 

Tê-lo-ia feito o irmão mais velho do jovem assassinado e a violência e as relações entre as personagens 

do drama seriam acrescidas; na verdade, descobrir-se-ia no final do filme que o seu pai era o verdadeiro 

autor do tráfico de armas com os índios. Creio que a história teria mais força, mas o produtor não 

ousou”. 

Mesmo assim, “The Man from Laramie” é um dos grandes westerns da história e Anthony Mann um dos 

cineastas favoritos para abordar esta temática com a grandeza requerida. 

 

 

O HOMEM QUE VEIO DE LONGE  

 

Título original: The Man from Laramie  

Realização: Anthony Mann (EUA, 1955);  

 

Argumento: Philip Yordan, Frank Burt, segundo 

história de Thomas T. Flynn aparecida no 

“Saturday Evening Post”; Produção: William 

Goetz; Música: George Duning; Fotografia (cor): 

Charles Lang; Montagem: William A. Lyon; 
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Crowe; Maquilhagem: Clay Campbell, Helen 
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Som: George Cooper, John P. Livadary; 

Companhias de produção: Columbia Pictures 

Corporation, William Goetz Productions;  

 

Intérpretes: James Stewart (Will Lockhart), 

Arthur Kennedy (Vic Hansbro), Donald Crisp 

(Alec Waggoman), Cathy O'Donnell (Barbara 

Waggoman), Alex Nicol (Dave Waggoman), Aline 

MacMahon (Kate Canaday), Wallace Ford 

(Charley O'Leary), Jack Elam (Chris Boldt), John 

War Eagle (Frank Darrah), James Millican, Gregg 

Barton, Boyd Stockman, Frank DeKova, Beulah 

Archuletta, Jack Carry, Bill Catching, Frank 

Cordell, Kay Koury, Frosty Royce, Eddy Waller, 
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Duração: 103 minutos; Distribuição em Portugal 

(DVD): Columbia; Classificação etária: M/ 12 
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