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RESUMO 

 

Esta dissertação busca analisar as personagens femininas, construídas por Claudio Assis,   na 

trilogia composta pelos filmes: Amarelo Manga (2002), Baixio das Bestas (2006) e Febre do 

Rato (2011).  O estudo faz uma análise das seis personagens femininas destes filmes  que 

consideramos mais significativas a partir do lugar que ocupam nas narrativas em questão.  

São elas Lígia e Kika, Auxiliadora e Dora, Vanessa e Eneida. Com a análise dessas 

personagens,  tanto na perspectiva do conteúdo quanto da forma, pretendemos compreender 

como as arquiteturas fílmicas desse  cineasta, apresenta as personagens femininas no seu 

cinema, um instrumento histórico de comunicação que, no geral, tem reproduzido as 

personagens femininas, perpassadas por estereótipos vinculados a sociedade patriarcal.  
 

Palavras chaves: Mulher; Cinema; Personagens Femininas; Cultura e Identidade; Cláudio 

Assis. 
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ABSTRACT 

 

This dissertation seeks to analyze the female characters, constructed by Claudio Assis, in the 

trilogy composed by the films: Amarelo Manga (2002), Baixio das Bestas (2006) and Febre 

do Rato (2011). The study makes an analysis of the six female characters of these films that 

we consider most significant from the place they occupy in the narratives in question. They 

are Lígia and Kika, Auxiliadora and Dora, Vanessa and Eneida. With the analysis of these 

characters, both from the perspective of content and form, we intend to understand how the 

film architectures of this filmmaker, presents the female characters in his film, a historical 

instrument of communication that, in general, has reproduced the female characters, 

stereotypes linked to patriarchal society.  
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RESUMEN 

 

Esta disertación busca analizar a los personajes femeninos en la trilogía de Cláudio Assis: 

Amarelo Manga (2002), Baixio das Bestas (2006) y Febre do Rato (2011). El estudio se basa 

en el análisis de los personajes femeninos de mayor importancia en la narrativa: Lígia y Kika, 

Auxiliadora y Dora, Vanessa y Eneida. Con el análisis de estos personajes, tanto en la 

perspectiva del contenido y de la forma, pretendemos comprender cómo las arquitecturas 

fílmicas de ese cineasta, presenta los personajes femeninos en su cine, un instrumento 

histórico de comunicación que, en general, ha reproducido a los personajes femeninos, 

atravesados por estereotipos vinculados a la sociedad patriarcal. 

 

Palabras Claves: Mujeres; Cine; Personajes Femeninos; Cultura e Identidad; Cláudio Assis. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

O objetivo da dissertação “As Personagens Femininas em Cláudio Assis: um 

cineasta de excessos” é compreender a construção das personagens femininas a partir do 

conteúdo e da forma desse cineasta, na trilogia constituída pelos seus filmes: Amarelo Manga 

(2002), Baixio das Bestas (2006) e Febre do Rato (2011).  

Acredita-se que essa investigação seja relevante por considerar, a partir de Teresa de 

Lauretis, que o cinema contribui para a construção de gênero e, concordando também com 

Tânia Montoro, quando afirma que o cinema conforma imaginários de estereótipos e produz 

identidades. Essa relevância também está ancorada em importantes estudos, particularmente 

naqueles vinculados à Teoria Feminista do Cinema. 

Durante a pesquisa foram encontrados muitos trabalhos que tratavam da representação 

da mulher no cinema a partir do conteúdo, alguns abordando a construção da narrativa e a 

presença da personagem em determinado contexto. Tal bibliografia foi produzida, na sua 

grande maioria, por historiadores/as, sociólogos/as e psicólogos/as.  Poucos são os trabalhos 

nessa temática, elaborados por pesquisadores/as ligados aos estudos do cinema/audiovisual.  

 A linguagem cinematográfica pode ser entendida pela composição dos elementos 

técnicos e artísticos; a fotografia, percebida pela escolha do enquadramento, plano, 

profundidade de campo, luz, cor, textura etc; a arte, percebida pela composição do cenário, 

figurino e maquiagem; o som, pela escolha das camadas sonoras, da trilha e, se é um som 

diegético ou extradiegético; e, por fim, a montagem. O que antecede a definição dos 

elementos citados é a escolha do roteiro e o gênero a ser trabalhado.  

O domínio da forma subscreve a imagem que o diretor (e sua equipe) constrói da 

personagem, deixando claro que um mesmo conteúdo pode ser trabalhado de formas variadas 

por alguns/as cineastas e transmitir sentimentos e sensações diferentes pela escolha da 

forma.  Pensar na linguagem cinematográfica como estrutura que constrói imagens é romper 

com o discurso da neutralidade da arte. 
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A Teoria Feminista do Cinema é o campo de estudo precursor no entendimento de que 

a forma precisa ser melhor observada. Para isso, pesquisadoras como Laura Mulvey, Mary 

Ann Doane, entre outras, analisaram filmes hollywoodianos da narrativa clássica, o que as fez 

reconhecer, por exemplo, que o uso do plano em close nas mulheres, o percorrer suas pernas 

quando estas descem as escadas, o plano detalhe nos olhos ou na boca, insinuam um corpo 

perpassado pelo desejo. As intelectuais dessa vertente teórica defendem que o olhar do 

cinema é patriarcal, a forma como a imagem é produzida sujeita o corpo feminino ao olhar 

masculino. O/a espectador/a pode não saber a significação da linguagem dos planos, mas 

ele/ela não deixa de ser tocado/a pelos efeitos desses planos e outras figuras de linguagem. 

Ao reconhecer que o cinema é estruturado no olhar do homem heteronormativo branco 

e cristão, entende-se que a personagem feminina assume uma posição figurativa de 

complementação da relação com o outro, que produz conflitos, tensões e desejos.  Esta 

pesquisa foi elaborada reconhecendo o cinema como produtor dessas imagens (re)produzindo 

o discurso de uma sociedade machista, misógina, sexista e racista. 

A motivação para a escolha das personagens nos filmes de Cláudio Assis dá-se pelo 

seu reconhecimento enquanto um dos cineastas mais polêmicos do cinema nacional e, na 

nossa percepção, também pela potência da linguagem cinematográfica que ele manipula na 

construção das personagens femininas, provocando forte tensão no/a espectador/a, a ponto de 

ser considerado o mais misógino dentre os cineastas brasileiros. Alguns textos produzidos por 

críticos de cinema, disponíveis na WEB, referem-se a Cláudio Assis com o adjunto adverbial 

de intensidade “mais” - o “mais polêmico”. Os excessos desse diretor extravasam as telas do 

cinema. 

Ciente de que é a partir do objeto e seu/s problema/s é de onde vêm a supremacia e de 

onde devem vir todas as perguntas da pesquisa, a primeira etapa dessa investigação, que foi 

assistir os filmes de Cláudio Assis com olhar atento às personagens femininas, que suscitaram 

questões que exigiam uma compreensão sobre o diretor e sobre especificidades de cada 

personagem.  



17 

 

 

O segundo momento dessa pesquisa foi conhecer o diretor e sua relação com o 

cinema, buscando suas marcas cinematográficas e seus discursos para além do cineasta. Para 

isso contamos com a dissertação e tese de Amanda Nogueira, Flávio Reis, Natália Wanderley 

e Gabriela Saldanha. Para auxiliar nas respostas às demandas determinadas pelos objetos, foi 

necessário recorrer às leituras bibliográficas específicas a cada personagem e um estudo sobre 

a imagem da mulher no cinema. Alguns dos trabalhos de Teresa de Lauretis, Michelle Perrot, 

Guacira Louro, Judith Butler, Tânia Montoro, Laura Mulvey e E. Ann Kaplan compõem o 

aporte teórico desta pesquisa. 

Rever os filmes e identificar as marcas de Cláudio Assis, numa quarta fase desse 

processo, provocou novas inquietações, que levaram a proximidade e distanciamento junto ao 

método proposto por Laura Mulvey quanto às análises de construção das personagens 

femininas, dos três olhares: o olhar do espectador, o olhar mútuo das personagens e o olhar do 

diretor. Ao reconhecer que as mulheres, na trilogia desse cineasta, se distanciam das mulheres 

do cinema hollywoodiano de narrativa clássica, estudadas pelas pesquisadoras dessa vertente 

teórica, seja pelo conteúdo e pela forma, buscamos pontos de proximidade entre as mulheres.  

Com a decupagem das cenas e a identificação das semelhanças e distinções entre as 

personagens foram eleitos três vetores para conduzir as análises: o primeiro diz respeito a 

quem é a personagem e, atendendo a sugestão da orientadora,  como se mostra pela primeira 

vez; o segundo diz respeito ao “olhar mútuo das personagens” (nesse ponto, observamos 

como a mulher é percebida pelo outro); e, por fim, como nosso terceiro vetor, o modo como 

elas se veem, expondo um pensamento ou não sobre si. 

As personagens femininas foram escolhidas devido à sua importância no filme: Lígia e 

Kika (Amarelo Manga, 2002), Auxiliadora e Dora (Baixio das Bestas, 2006), Vanessa e 

Eneida (Febre do Rato, 2011).  

Definidas as seis personagens: Lígia e Kika; Auxiliadora e Dora; Vanessa e Eneida, 

resolvidos os três vetores que guiam a análise: 1) como elas são apresentadas?; 2) Como 

elas são vistas pelos outros personagens do filme?; e 3) como elas se veem? Optamos por 
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dividir a análise em dois momentos: o primeiro com a descrição, respondendo aos vetores, e 

um segundo tópico em que problematizamos a construção das personagens, o que resultou nos 

seguintes capítulos: 

O primeiro capítulo “CLÁUDIO ASSIS: um cineasta de excessos” tem por objetivo 

apresentar o cineasta Cláudio Assis, sua relação com o cinema, algumas marcas expressivas 

da trilogia e sua relação com a construção da imagem da mulher. Neste capítulo, 

apresentamos algumas falas do cineasta sobre seus filmes. 

O segundo capítulo “AS PERSONAGENS FEMININAS em CLÁUDIO ASSIS: na 

ambiência do estômago e sexo” é um breve enunciado sobre a discussão em torno do estudo 

das personagens femininas a partir da forma, a relação com o corpo, o sexo e a construção da 

imagem das mulheres. 

O terceiro capítulo “ANÁLISES das PERSONAGENS FEMININAS: metodologia 

e método” engloba as análises. O primeiro subcapítulo AMARELO MANGA: antagonismo 

entre as mulheres, é sobre as personagens Lígia e Kika da primeira produção, Amarelo 

Manga, que estabelecem uma construção dicotômica entre Santa e Puta. O segundo 

subcapítulo BAIXIO DAS BESTAS: um único fim para as mulheres, traz o estudo das 

personagens Auxiliadora e Dora em Baixio das Bestas - neste tópico discutimos o culto à 

virgindade pelos homens, e a jovem virgem e a prostituta submetidas às perversidades dos 

homens. E, por fim, o terceiro subcapítulo FEBRE DO RATO: drogas, sexo e poesia, que diz 

respeito às análises das personagens Vanessa e Eneida, no filme Febre do Rato, em que 

observamos a posição ocupada pela mulher trans casada que questiona a diferença de gênero e 

a musa como criação do poeta. 

Nas considerações finais, intituladas “AS PERSONAGENS FEMININAS em 

CLÁUDIO ASSIS: ALGUMAS CONSIDERAÇÕES” é exposta uma compreensão sobre 

as produções de Cláudio Assis, as construções das personagens femininas observadas e um 

resultado das marcas expressivas desse cineasta no que se refere ao objeto estudado. 
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Convocamos Kaplan (1995, p. 17)
1
 quando diz que a construção das imagens das 

mulheres muda de acordo com o estilo do cineasta, “mas se arranhamos a superfície, lá está o 

modelo conhecido”, concordamos com a autora, pois estar submetido em uma sociedade de 

base patriarcal cristã onde há diferenças dos papéis sociais definidos para homens e mulheres 

é lançar um olhar para o cinema que difere os corpos, expondo as mulheres, muitas vezes, 

como o objeto de desejo ou desprezo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

 
KAPLAN, E. Ann. A mulher e o cinema: os dois lados da câmera. Rio de Janeiro: Artemídia; Rocco, 1995. 
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2. CLÁUDIO ASSIS: um cineasta de excessos 

 

Quem não reage, rasteja 

Cláudio Assis 

 

Durante as análises das personagens femininas nos filmes de Cláudio Assis, surgiram 

algumas questões sobre o conteúdo e a forma desenvolvidos nos seus três primeiros longas-

metragens: Amarelo Manga (2002), Baixio das Bestas (2006) e Febre do Rato (2011). As três 

produções, segundo críticos de cinema e alguns pesquisadores da área, compõem uma trilogia. 

Para responder às questões que surgiram durante as análises das produções de Cláudio Assis, 

tornou-se indispensável uma apreensão sobre o modo de fazer cinema desse diretor; logo, 

percebemos a importância de conhecer um pouco mais a respeito da história desse cineasta. 

Cláudio Assis Ferreira nasceu em Caruaru, cidade pernambucana, no dia 19 de 

dezembro de 1959; seu primeiro contato com o cinema foi ainda na infância: 

Quando era criança, em Caruaru, tinha um cinema que levava o nome da 

cidade, todo dia ia assistir aos filmes e aproveitava para colecionar 

fotogramas que o maquinista vendia pra gente ou trocava por gibis. Aí, fiz 

amizade com o lanterninha, que também era cabo da polícia, o cabo 

Rodrigues. E, em troca de livros didáticos já usados por meus irmãos, ele 

deixava eu entrar no Cine Caruaru de graça. Não tinha esse negócio de 

idade, de censura... Assistia a qualquer filme. Quando a luz se apagava, eu 

entrava escondido. Via de tudo
2
. 

 

 

 Instigado pelo cinema, Cláudio Assis e alguns amigos criaram o cineclube Lumière, 

onde eram exibidos filmes de artes, aos sábados no cine Caruaru, com debates após as 

sessões. Cláudio Assis atribui a perda da sala Cine Caruaru ao sucesso do cineclube porque 

“dava mais público do que as sessões comerciais”
3
. No final da década de 1970, em Recife, 

Cláudio Assis ajudou a fundar inúmeros cineclubes, foi candidato à vice-presidência do 

Conselho Nacional de Cineclubes, em uma época “em que todos os movimentos de esquerda 

[...] estavam envolvidos no cineclubismo
4
”. Nas escolas cineclubistas que funcionavam como 

meio de aprendizado do fazer cinema.  

 
2
 Entrevista com Cláudio Assis. Disponível em : 

<https://www.uai.com.br/app/noticia/cinema/2015/09/28/noticias-cinema,172332/leia-entrevista-com-o-

polemico-cineasta-claudio-assis.shtml> Acesso em 13 de janeiro de2017 
3
 ibidem 

4
 ibidem 

https://www.uai.com.br/app/noticia/cinema/2015/09/28/noticias-cinema,172332/leia-entrevista-com-o-polemico-cineasta-claudio-assis.shtml
https://www.uai.com.br/app/noticia/cinema/2015/09/28/noticias-cinema,172332/leia-entrevista-com-o-polemico-cineasta-claudio-assis.shtml
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Cláudio Assis cursou dois anos de Economia e mais dois anos de Comunicação na 

Universidade Federal de Pernambuco (UFPe), não tendo concluindo nenhum dos dois cursos.  

 A primeira produção desse cineasta foi o curta-metragem “Henrique: um assassinato 

político”, realizado com financiamento da Empresa Brasileira de Filmes (EMBRAFILME) em 

1986. Essa produção foi considerada por Amanda Nogueira (2009)
5
 um pontapé inicial para o 

cenário de “brodagem” que contribuiu para a conhecida geração “Árido Movie”. 

 Alguns participantes dessa primeira produção eram estudantes da UFPe e 

participavam do Vanguarda Retrógrada (Vanretrô), grupo que estabelecia uma lógica de 

produção coletiva, colaborativa a partir dos estudos sobre o cinema, de acordo com Gabriela 

Saldanha (2009, p. 12), “A ideia para o nome do grupo partia de uma proposta de valorização 

de estéticas de vanguarda aliada à influência do cinema clássico, ou para este grupo, 

„retrógrado‟”. Vários encontros desse grupo aconteciam em bares. Chamamos atenção para o 

bar porque Nogueira, A. (2009) supõe que a aparição de Cláudio Assis nos bares em seus três 

primeiros longas-metragens seja uma referência ao grupo Vanretrô. 

O cenário pernambucano era fértil de movimentos culturais e artísticos cujo objetivo 

era fazer renascer a arte em Recife, que passava por tempos de poucas produções, 

especificamente no âmbito cinematográfico, recorrendo ao passado e relendo o presente.  

Nesse período, assim como a Vanretrô no cinema, na música acontecia o movimento 

Manguebeat. O Manifesto Caranguejos com Cérebro – Manguebeat tinha por objetivo 

“engendrar um *circuito energético* capaz de conectar as boas vibrações dos mangues com a 

rede mundial de circulação de conceitos pop.”  

 
Emergência! Um choque rápido ou o Recife morre de infarto! Não é preciso 

ser médico para saber que a maneira mais simples de parar o coração de um 

sujeito é obstruindo as suas veias. O modo mais rápido, também, de enfartar 

e esvaziar a alma de uma cidade como o Recife, é matar os seus rios e aterrar 

os seus estuários. O que fazer para não afundar na depressão crônica que 

paralisa os cidadãos? Como devolver o ânimo, deslobotomizar e recarregar 

as baterias da cidade?  

 

Simples! Basta injetar um pouco de energia na lama e estimular o que ainda 

resta de fertilidade nas veias do Recife.  

 

Bastaram poucos anos para os produtos da fábrica mangue invadirem o 

 
5
 NOGUEIRA, Amanda Mansur Custódio. O novo ciclo de cinema em Pernambuco: uma questão do estilo. 

2009, Dissertação (Mestrado em Comunicação) – Universidade Federal de Pernambuco - CAC. Comunicação. 

Recife, 2009.  
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Recife e começarem a se espalhar pelos quatro cantos do mundo. A descarga 

inicial de energia gerou uma cena musical com mais de cem bandas. No 

rastro dela, surgiram programas de rádio, desfiles de moda, vídeo clipes, 

filmes
6
 e muito mais. Pouco a pouco, as artérias vão sendo desbloqueadas e 

o sangue volta a circular pelas veias da Manguetown
7
. 

 

O cinema e a música são duas expressões artísticas e culturais que interagem entre si e 

a “brodagem” é uma característica dessa interação. Uma relação de promoção de si e do outro 

no reconhecimento da capacidade dos artistas locais, permitindo que o sangue voltasse a 

circular nas veias da “Manguetown”. Nogueira, A. (2009, p. 101) sinaliza que a influência do 

Manguebeat nos cineastas “estimulou a exploração de elementos da cultura popular, tanto por 

seu valor de testemunho de uma herança cultural, quanto por evidenciarem a diferença da 

região em relação à outra”. Portanto, da década de 1980 aos dias atuais, o pensamento de 

proximidade e cooperativismo para a cultura tem sido a chave para conquistas da produção 

audiovisual em Pernambuco.  A música tem certa prioridade na construção da narrativa nos 

filmes de Cláudio Assis, dialogando, muitas vezes, com a personagem ou apresentando um 

ponto de vista sobre ela. 

Cláudio Assis assumiu a vice-presidência da Associação Brasileira de 

Documentaristas Nacional – ABD por duas vezes, e também presidiu a Associação Brasileira 

de Documentaristas de Pernambuco – ABD-Pe. Essas atuações de gestões políticas são 

características de um cineasta que se define como político de esquerda. 

Cofundador da Produtora Parabólica Brasil, em 1993, junto com Adelina Pontual e 

Marcelo Gomes, o cineasta produziu seu segundo curta-metragem “Soneto do Desmantelo 

Blue”, 1993, sobre o poeta pernambucano Carlos Penna Filho. A Produtora Parabólica Brasil 

produziu os curtas “Cachaça” (Adelina Pontual, 1995), “Maracatu Maracatus” (Marcelo 

Gomes, 1995), “Viva o cinema” (Cláudio Assis, 1996), “Perna Cabiluda” (Marcelo Gomes, 

Gil Vicente, João Junior e Beto Normal, 1997), “Vitrais” (Cecília Araújo, 1999), “Texas 

Hotel” (Cláudio Assis, 1999), e o primeiro longa-metragem de Cláudio Assis, Amarelo 

Manga (2002). Os críticos de cinema acreditam que esse filme seja a continuação “estética e 

formal
8
” do curta “Texas Hotel”, que é o nome de um prédio antigo no centro de Recife e 

 
6
 Grifo nosso 

7
 Manifesto na íntegra encontra-se no link 

http://projetoautonomiaemcepag.xpg.uol.com.br/Caranguejos%20Com%20C%C3%A9rebro.pdf. O texto foi 

escrito por Fred 04 
8
 Amarelo Manga. Disponível em: <http://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra67308/amarelo-manga> Acesso 

http://projetoautonomiaemcepag.xpg.uol.com.br/Caranguejos%20Com%20C%C3%A9rebro.pdf
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra67308/amarelo-manga
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também compõe o cenário de Amarelo Manga. O Seu segundo longa é Baixio das Bestas 

(2006), seguido de Febre do Rato (2011) e Big Jato (2015), esse último uma adaptação do 

livro de Xico Sá. 

Cláudio Assis é considerado um dos protagonistas da chamada “Retomada do Cinema 

Brasileiro”, período que vai de 1995 até os dias atuais, sendo o último grande movimento do 

cinema brasileiro, ainda que haja discordâncias. Com o fechamento da EMBRAFILME, 

durante o governo de Fernando Collor de Melo, sem o apoio financeiro dessa estatal as 

produções cinematográficas nacionais tiveram declínio. Os diversos grupos do setor 

cinematográfico e audiovisual iniciaram manifestações convocando o Estado para se 

responsabilizar pelo cinema com o discurso de que a cultura também gera economia para o 

país. O reconhecimento de Cláudio Assis nesse movimento se deu por sua participação ativa e 

política frente aos debates sobre a estruturação das leis de incentivos e da lei do audiovisual 

em Pernambuco. 

A geração “Árido Movie” é reconhecida a partir da ebulição na renovação do cinema 

dos anos noventa, de acordo com Saldanha (2009, 118 -119), “a junção das palavras „árido‟ e 

„movie‟ por si já apresenta uma imagem de um contexto conflituoso”. 

Crítico às produções comerciais hollywoodianas e ao cinema nacional, que no seu 

entender imita o cinema de Hollywood, Cláudio Assis se define como um cineasta político 

que pensa em filmes provocativos que exponham a realidade.  

 

Tenho uma tendência a tratar as questões de frente, de cara, mostrar como a 

vida é, de preferência com questões ligadas ao povo, com as minhas ideias. 

Esse é meu universo, o meu caminho, isso é que bate na minha cabeça, sem 

visões românticas e idealizadas. Isso dá samba, dá maracatu, dá festa
9
. 

(ASSIS, 2002) 

 

 

Para Bazin (1991, p. 243)
10

, o realismo quer dar ao espectador/a uma ilusão tão 

perfeita quanto possível da realidade compatível com as exigências lógicas dos relatos 

cinematográficos.  

Cláudio Assis apresenta em suas produções o realismo do cotidiano, segundo Reis 

                                                                                                                                                   
em: 30 de outubro de 2016. 
9
Entrevista com Cláudio Assis. Revista Contracampo. Disponível em: 

<http://www.contracampo.com.br/52/entrevistaclaudioassis.htm> Acesso em: 09 de março de 2017 
10

BAZIN, André. O Cinema: Ensaios. São Paulo: Brasiliense, 1991. 

http://www.contracampo.com.br/52/entrevistaclaudioassis.htm


24 

 

 

(2017, p. 52)
11

 o cotidiano é uma questão presente na cinematografia de do polêmico cineasta 

pernambucano. Para ele, o cinema de Cláudio Assis se vale de situações corriqueiras, banais e 

que passa indiferentemente ao caos do dia a dia. 

Além de preocupação com o conteúdo, Cláudio Assis tem muito cuidado com a mise-

en-scène. Sobre o apuro do seu cinema ele comenta, em entrevista à Contracampo, em 2002, a 

propósito de Amarelo Manga: 

 

Não cenografo apenas uma parte do cenário para só filmar aquele canto. A 

câmera vai para todo o canto, tem de estar tudo cenografado, senão fico 

escravo de um limite. Amarelo Manga é um filme difícil. Trata da miséria 

humana. Se não buscarmos uma elegância no movimento de câmera, no 

enquadramento, no desenho das cenas, fica um negócio feio e podre. Uma 

das minhas preocupações era fazer com que as coisas não ficassem restritas. 

A gente se preocupou ao máximo para haver prazer em se ver o filme. Isso 

interfere em todo o processo. É como o americano faz, mas do nosso jeito, 

filmando nosso povo
12

 (ASSIS, 2002).  

 

Essa preocupação com o espaço a ser filmado, que pode promover emoção, amor e 

repulsa, é característica recorrente nas produções desse diretor, que também usa o 

extracampo
13

 para expressar sentido sobre a realidade de suas personagens. 

 Cláudio Assis é considerado um cineasta polêmico por seu jeito burlesco de 

comportar-se, por suas críticas e algumas atitudes públicas como a que teve com a cineasta 

Anna Muylaert
14

, em 2016, durante o debate de seu filme, “Que horas ela volta”, em Recife. 

Ele agiu de forma indelicada e agressiva ao interromper as falas da diretora, atitude que o 

carimbou nacionalmente como machista e misógino. Após o ocorrido, Cláudio Assis foi 

vaiado em muitos festivais, tendo se envolvido em discussões com mulheres feministas.  

Alguns excessos do cineasta resvalam nas suas produções. Crendo que o ser humano é 

um animal aprisionado, Cláudio Assis recorre ao naturalismo para exprimir suas ideias.  Na 

história do cinema, porém, não é definido um estilo naturalista, então o conceito que 

 
11

 REIS, Flávio B. Um passo à frente e você não está mais no mesmo lugar : o cinema de Cláudio Assis em 

deslocamento. 2017. 78 f. Dissertação (Mestrado em Comunicação) – Instituto de Ciências Sociais e Aplicadas, 

Universidade Federal de Ouro Preto, Mariana, 2017. 
12

 ibidem 
13

O que está fora do quadro filmado 
14

 No debate na Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj) sobre a produção “Que horas ela volta” da cineasta Anna 

Muylaert, Cláudio Assis e Lírio Ferreira, visivelmente alcoolizados, atrapalharam o debate impedindo que a 

diretora se pronunciasse. Chamou a atriz Regina Casé, protagonista do filme, de gorda e o maquiador de 

“bichona”.  
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apresentamos aqui foi encontrado na literatura e no teatro. O Naturalismo
15

 pode ser 

compreendido como a representação de uma realidade miserável, em que as entranhas estejam 

expostas apresentando uma versão animal dos indivíduos.  

Declarações de Cláudio Assis sugerem dizer que ele defende a ideia de que o ser 

humano é instintivo, reage por impulsos e que a religião é uma forma de aprisionar esses 

impulsos. Na literatura, o naturalismo seria a tônica dada à natureza humana observada em 

seus detalhes frequentemente escabrosos, embaraçosos, e até mesmo obscenos e miseráveis 

(AUMONT e MARIE, 2006, p. 210)
 16

, como são percebidos na trilogia desse cineasta. 

O primeiro filme em longa-metragem dirigido por Cláudio Assis, Amarelo Manga 

(2002), custou seis anos de captação de recurso para ser realizado. Foi roteirizado por Hilton 

Lacerda, com recursos do Programa Cinema Brasil/Ministério da Cultura, contou com 

fomento das leis de incentivos, apoio das prefeituras dos municípios de São Paulo e Recife. O 

longa custou 450 mil reais, uma produção considerada de baixo orçamento. 

Esse filme retrata o cotidiano e a violência na periferia, contudo, se distancia da 

violência armada e do sangue no chão. No começo da Retomada do Cinema Nacional, o 

cotidiano da periferia e suas violências são temas em produções nacionais como “Cidade de 

Deus” (Fernando Meirelles e Kátia Lund, 2002), “O invasor” (Beto Brant, 2001), “O Rap do 

pequeno príncipe contra as almas sebosas” (Marcelo Luna e Paulo Caldas, 2000). Montoro 

(2004, p. 4)
17

 afirma que “ao dar visibilidade aos moradores das periferias, essas 

representações oscilam entre espetacularizações de seus conflitos e de sua pobreza”, uma 

apreciação que possivelmente não seja destinada a Amarelo Manga, visto que a folclorização 

da pobreza é criticada pelo diretor. Segundo Cláudio Assis, Amarelo Manga tem a pretensão 

de abordar a violência cotidiana de uma forma poética.  

Baixio das Bestas (2006) foi o segundo longa-metragem desse diretor, também 

roteirizado por Hilton Lacerda, tendo na fotografia Walter Carvalho. Recebeu incentivo 

através do FUNCULTURA de Pernambuco, do Governo do estado e da Prefeitura daquele 

estado. É um filme que mostra uma Zona da Mata pernambucana que sobrevive da exploração 

 
15

A título de esclarecimento, segundo Aumont e Marie (2006), não existiu movimento cinematográfico 

reivindicado como naturalista. Os elementos que constituem o que se é entendido por naturalismo aparecem em 

produções isoladas em épocas distintas.  
16

AUMONT, Jacques. MARIE, Michel. Dicionário Teórico e Crítico de Cinema. Campinas, SP: Papirus, 2006 
17

 MONTORO, T. S.; LAZARINI, Luciane de Sá . O cotidiano das periferias e suas representações no cinema 

nacional. Animus (Santa Maria), v. III, n.2, 2004.  

http://lattes.cnpq.br/1890681940758286
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da cana-de-açúcar, única forma de cultivo para subsistência dos moradores dessa localidade, e 

da prostituição. Esse filme recebeu críticas pela forma como a mulher é apresentada. Sobre 

isso, Cláudio Assis diz que se trata de denunciar os casos que ainda acontecem nessa região.  

Na sequência temos o terceiro longa, Febre do Rato (2011), que conta com a parceria 

do roteirista Hilton Lacerda e mantém boa parte da equipe dos outros dois filmes, o que 

confirma a “brodagem”. Essa produção contou com recursos do FSA
18

; FUNCULTURA; 

Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (FUNDARPE); governo de 

Pernambuco; Empresa de Turismo de Pernambuco (EMPETUR); Prefeitura de Olinda. 

Cláudio Assis diz ter produzido Febre do Rato para mostrar que também é poesia. “Só que a 

vida não é fácil [...] não quer que eu diga de uma forma direta, do jeito que é. Tá bom. Agora 

eu digo com poesia”. Uma poesia incompreendida é pronunciada pelo protagonista Zizo. Um 

filme em preto e branco que apresenta um contexto periférico da cidade de Recife e carrega a 

bandeira da liberdade sexual. 

O quarto longa-metragem desse diretor é Big Jato
19

 (2015), roteirizado mais uma vez 

por Hilton Lacerda e agora com a parceria de Ana Carolina Francisco. O filme retrata a vida 

de um jovem do interior que deseja sair daquela localidade e buscar seus sonhos em outro 

lugar. Todo o contexto de Rio de Pedra é apresentado, a relação familiar do protagonista, suas 

amizades e sua paixão. Esse é um filme diferente dos demais longas-metragens dirigidos por 

ele, desde a produção do roteiro, uma adaptação literária do livro de Xico Sá, até sua 

composição narrativa distanciando-o das produções anteriores. Optamos por trabalhar nos 

filmes que dialogam entre si, formando uma trilogia, ou seja, os três primeiros longas. 

O que permite identificar e distinguir cada realizador/a é o controle sobre a linguagem 

cinematográfica. Sua identidade fica visível na forma como projeta os planos, movimentos de 

câmera, som e montagem. É através do controle “que se pode levar a cabo um trabalho 

criativo suficientemente sustentado, uma vez que cada um destes elementos terá implicações 

inevitáveis e decisivas na obra que se pretende realizar” (NOGUEIRA, L. 2010, p. 13)
20

. 

 
18

A Febre do Rato foi um dos primeiros filmes a receber incentivos pelo FSA. Em 2006 temos a criação do 

Fundo Setorial de Audiovisual – FSA. 
19

Patrocínio através das leis de incentivo, FUNDARPE – Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de 

Pernambuco; co-produção Canal Brasil, Perdidas Ilusões, República Pureza. Não consta classificação no site da 

IMDB, gênero Drama, 97 minutos, colorido. O Big Jato ganhou o Grande Prêmio do Cinema Brasileiro pelo 

melhor roteiro adaptado e recebeu premiação pelo Festival de Brasília do Cinema Brasileiro por melhor filme e 

trilha sonora em 2015. 
20

NOGUEIRA, Luís. Manuais de Cinema III: Planificação e Montagem. Livros LabCom 
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Alguns pontos recorrentes foram observados na trilogia de filmes analisados neste trabalho, , 

como os temas relativos ao corpo/sexo e à violência; a autorreferencialidade; a câmera 

interpelativa; o som como aliado; o tom documental; o plano zenital; o realismo/naturalismo; 

a provocação à moral cristã; e a figura feminina como porto para muitas significações e único 

significado. 

As marcas expressivas podem ser entendidas como características do estilo de um 

diretor. Apresentaremos aqui levantamentos de algumas marcas que aparecem na trilogia de 

Cláudio Assis e onde foram percebidas.  

 

 

2.1. ELEMENTOS CINEMATOGRAFICOS RECORRENTES EM CLÁUDIO ASSIS 

  

Começamos pela autorreferencialidade, que é a ação de indicar a própria produção, 

citar a próxima produção ou incluir o próprio diretor na narrativa. Exemplo disso está em 

Amarelo Manga, quando Cláudio Assis, como figurante, sai de um bar, atravessa a rua e se 

aproxima de Kika (Dira Paes) falando-lhe ao ouvido; em Baixio das Bestas, ele aparece no 

bar acariciando Auxiliadora (Mariah Teixeira); e em Febre do Rato, ele marca presença no bar 

frequentado pelas personagens do filme. Cláudio Assis, travestido de personagem, interage 

com as personagens Kika e Auxiliadora, em Febre do Rato ele aparece ao fundo. Para 

Nogueira, A. (2009, p. 84) 

 

As aparições de Assis aos moldes “hitchcockianos”, não só em seus filmes 

como nos dos outros, consistem, na verdade, em um procedimento extremo 

de autorremissão ao seu cinema e, consequentemente, grupo [Vanretrô e os 

bares]. Assis se transforma no objeto do seu discurso. Ele é o seu cinema. O 

diretor assina os filmes revelando sua presença e consolida tal procedimento 

como uma marca da sua obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   
www.livroslabcom.ubi.pt Série: Estudos em Comunicação. Covilhã, 2010 ISBN: 978-989-654-043-2. 

Disponível em:<http://www.labcom-ifp.ubi.pt/ficheiros/nogueira-

manuais_III_planificacao_e_montagem.pdf >Acesso em: 12 de janeiro de 2018. 

http://www.labcom-ifp.ubi.pt/ficheiros/nogueira-manuais_III_planificacao_e_montagem.pdf
http://www.labcom-ifp.ubi.pt/ficheiros/nogueira-manuais_III_planificacao_e_montagem.pdf
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 Figuras
21

 1, 2 e 3 - Autorreferencialidade   

 
                              
 
 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Amarelo Manga
                                                          

Fonte: Baixio das Bestas
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  
Fonte: Febre do Rato 

                
 

Outra forma de autorreferencialidade é citar o próprio filme ou o próximo, como 

acontece em Amarelo Manga quando Rabecão (Everaldo Pontes) diz “amarelo que nem 

manga” ao se referir a Lígia (Leona Cavalli), e quando Kika diz “cor amarelo manga” ao 

pedir para que o cabeleireiro pinte seu cabelo. Esse cabeleireiro é o roteirista do próprio filme, 

Hilton Lacerda. E Dunga (Matheus Nachtergaele), enquanto varre o hotel, cantarola a música 

tema do filme, de mesmo nome Amarelo Manga, do músico pernambucano Otto, participante 

do movimento Manguebeat. 

Exemplo de autorreferencialidade citando o nome (ou algum elemento) de outra 

produção acontece em Baixio das Bestas, o personagem Maninho (Irandhir Santos), ao 

caminhar em direção a sua casa, assobia a música tema de Amarelo Manga, em outra cena, o 

mesmo personagem usa a expressão Febre do Rato ao falar da chuva, essa expressão é um 

prenúncio do próximo filme. São citações que constroem um enlace das variadas produções 

em um percurso que as aproxima e deixa subjacente o sentido de partes que constituem o que 

pode ser entendido por um todo, uma trilogia de narrativas.  

Em Febre do Rato, o jornal confeccionado por Zizo (Irandhir Santos) tem o mesmo 

 
21

 Os frames das imagens do filme Amarelo Manga diferem dos outros dois filmes porque estão enquadrados no 

formato 4:3 enquanto os outros são em 16:9. 
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nome do filme. Ainda em Febre do Rato, na cena de aparição de Vanessa (Tânia Granussi), 

ouve-se no rádio a mesma notícia que ouvimos no rádio do carro de Isaac (Jonas Block) em 

Amarelo Manga.  

Outra construção de autorreferencialidade é a referência feita ao cinema. Em Baixio 

das Bestas há um antigo cinema que certamente foi palco de muitas narrativas fílmicas, e que 

demonstra, pela geografia, seu completo abandono. Essa evocação do cinema, em Baixio das 

Bestas, se dá também pela projeção de imagens que remete ao jogo de luz e sombras, o 

constitutivo existencial da imagem e de películas. Em Febre do Rato acontece a projeção de 

um filme em tela improvisada na festa de comemoração da Páscoa e rolos de filmes no ateliê 

de Zizo. 

O uso da câmera interpelativa tem o mesmo sentido da quebra da quarta parede,
22

 e é 

mais uma marca desse cineasta. A câmera interpelativa é o constitutivo da relação entre 

personagem e espectador/a, como acontece em Amarelo Manga com a personagem Lígia; 

com Everardo em Baixio das Bestas, e com Zizo em Febre do Rato. 

 

Figuras 4, 5, e 6 - Câmera interpelativa  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Amarelo Manga   
                                           

            Fonte: Baixio das Bestas  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Febre do Rato 

 

 
22

 Um instante em que a personagem olha para a câmera e fala como se observasse o espectador/a, esse 

rompimento na ficção tem relação com o teatro brechtiano, pois Brecht acreditava que essa quebra, no teatro, 

elimina o distanciamento entre palco e plateia, rompendo com o “iluminismo cênico”.  
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 Para Paulo Caldas, citado por Nogueira, A. (2009), “o cinema [pernambucano] 

mimetizou a música do Manguebeat”, esse é um pensamento que resume a relação entre o 

cinema feito em Pernambuco e a música, em especial do movimento Manguebeat. Segundo 

Nogueira, A. (2009, p. 87), 

a preocupação musical é, não raro, uma atividade prévia e simultânea à 

escritura do roteiro. Está presente desde a concepção da ideia inicial do 

roteiro, estendendo-se até à filmagem, à montagem e à finalização, 

atravessando todas as etapas de realização dos filmes. Ou seja, as decisões 

do diretor (escolha dos planos, tomadas, cortes) são orientadas, 

recorrentemente, pelos possíveis usos da música. 
 

Nas produções dirigidas pelo Cláudio Assis a música também tem a função de diálogo 

com a imagem, em Amarelo Manga, Lígia tem como fundo musical “Lígia”
  
música de autoria 

do compositor e o músico Fred 04 que também aparece tocando no bar Avenida. 

Em Baixio das Bestas, a música que acompanha Auxiliadora na Kombi faz 

interrogações à personagem sobre seu silêncio: “por que tu não fala o que tá pensando?”. Em 

Febre do Rato, a música tocada por Oncinha (Vitor Araújo) produz ação de interpelar as 

personagens orientando-as a uma ação, como a personagem Rosângela que se levanta para 

dançar.  

O que se percebe é que a música se une umbilicalmente às narrativas. Concordamos 

com Nogueira, A. (2009) quando afirma que a música chega a deter o desenvolvimento da 

ação dramática, provocando quase uma “paralisação” do percurso narrativo ou, em outros 

termos, fazendo a própria história esperar um pouco para avançar em prol de uma 

determinada atuação ou performance musical. 

Outro uso recorrente nas produções de Cláudio Assis é o uso do plano zenital
23

 ou 

“olhar de Deus”, movimento em que a câmera está numa posição angular de 90º 

perpendicular ao solo, diante do objeto filmado. Essa posição permite a leitura de que o que se 

é visto está em posição de fragilidade, insignificância. Claro que essa é uma interpretação, o 

que se percebe é o ponto de vista do onipresente sobre as criaturas; um distanciamento é 

tomado das personagens.  

 

 
23

 Cinema ao Pé da Letra – Parte 18: – Os Ângulos de Câmera: A maravilhosa arte de fazer o espectador se sentir 

inferior… ou não Disponível em: <https://www.blahcultural.com/cinema-ao-pe-da-letra-parte-18-os-angulos-de-

camera-a-maravilhosa-arte-de-fazer-o-espectador-se-sentir-inferior-ou-nao/> Acesso em: 10 de janeiro de 2017. 

https://www.blahcultural.com/cinema-ao-pe-da-letra-parte-18-os-angulos-de-camera-a-maravilhosa-arte-de-fazer-o-espectador-se-sentir-inferior-ou-nao/
https://www.blahcultural.com/cinema-ao-pe-da-letra-parte-18-os-angulos-de-camera-a-maravilhosa-arte-de-fazer-o-espectador-se-sentir-inferior-ou-nao/
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Figuras  7, 8, 9, 10, 11 e 12  -  Plano zenital 

 

 
Fonte: Amarelo Manga 

 

Fonte: Baixio das Bestas 
 

Fonte: Febre do Rato 

 

O tom documental tem forte ligação com os planos em que aparecem atores sociais. 

Mostrando pessoas no seu cotidiano, os filmes contêm imagens da cidade de Recife ou da 

Zona da Mata pernambucana e de seus transeuntes em suas atividades cotidianas. Sobre 

Amarelo Manga, Cláudio Assis diz, em entrevista à Contracampo
24

, que o “desafio era sair da 

ficção, entrar no documentário e voltar para a ficção. O desafio era fazer isso sem agredir o 

espectador.” 

 

 

 

 
24

 Entrevista com Cláudio Assis. Revista Contracampo. Disponível em: 

<http://www.contracampo.com.br/52/entrevistaclaudioassis.htm> Acesso em: 09 de março de 2017. 

http://www.contracampo.com.br/52/entrevistaclaudioassis.htm
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Figura 13, 14 e 15 - Tom documental  
    

  

 

 

 

 

 

 

 

  Fonte: Amarelo Manga                                          Fonte: Baixio das Bestas   
                                      

          

 

 

 

 

 

 

Fonte: Febre do Rato 

 

O cinema de Cláudio Assis também é conhecido pela classe social que se propõe a 

apresentar. Ele busca a representação da periferia do centro histórico de Recife e da zona 

rural. Amarelo Manga e Febre do Rato reproduzem o contexto da periferia de Recife; a 

diferença consiste em se compreender que as periferias são diferentes, mas ainda são margem 

de um centro; Baixio das Bestas tem seu recorte na Zona da Mata pernambucana, com a 

economia local regida pela cana-de-açúcar.  

A representação, aqui, é entendida como a “prática concreta de significados”, 

reconhecendo que os significados não são únicos e nem fixos, estão atribuídos ao conjunto de 

cargas culturais do realizador que perpassa as suas elaborações fílmicas. Andrew (2002, p. 

127)
 25

 diz que o cerne da teoria de Bazin defende que a visão do cineasta é determinada pela 

seleção que ele faz da realidade, não por sua transformação da realidade, o que justifica 

pensar em Cláudio Assis a partir da seleção que ele fez para apresentar a realidade por ele 

percebida. 

 O comportamento dotado de satisfação dos prazeres carnais foi identificado por traço 

 
25

 ANDREW, James D. As principais teorias do cinema: uma introdução. Tradução, Teresa Ottoni. Rio de 

Janeiro: Jorge Zahar. Ed., 2002. 
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primitivo, o contrário ao ideal de sociedade que é a civilidade. A satisfação dos prazeres se 

apresenta na realização das necessidades fisiológicas, essas são relacionadas ao animal 

irracional. A cristianização é um processo de civilidade. O cristianismo é percebido, nas 

produções do Cláudio Assis, seja na personagem evangélica Kika em Amarelo Manga, seja 

em Baixio das Bestas com a exploração sexual, na lateral da igreja católica, da adolescente 

Auxiliadora que carrega o nome em referência à santa católica Nossa Senhora Auxiliadora, 

conhecida no Brasil como a Virgem Maria, a mãe de Jesus; ou no sarcasmo de um coveiro 

ateu em Febre do Rato. 

 

Figuras 16, 17, 18, 19, 20, 21 - Presença do cristianismo 

    

                   
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

    Fonte: Amarelo Manga 

 

 

Fonte: Baixio das Bestas                                            Fonte: Febre do Rato                               
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Em Amarelo Manga, os inserts
26

 apresentam imagens de pessoas em locais com frases 

religiosas; a primeira aparição da personagem Kika é no culto religioso e o Kanibal, esposo de 

Kika, acompanha um louvor na igreja protestante. Além disso, também encontramos um 

padre decadente sem fiéis que tece críticas às condições estruturais atuais. Nas demais 

produções não encontramos personagens devotas ao cristianismo ou qualquer outra religião, 

ao contrário, temos em Febre do Rato um personagem ateu.  

A religião, em especial o cristianismo, é, para Cláudio Assis, uma convenção de 

normas de comportamentos que regem como o indivíduo deve ser, pensar e agir, assim 

aprisiona os instintos, os desejos, logo, a sexualidade. 

Os corpos sexualizados nos filmes de Cláudio Assis estão imersos no mundo 

condenável pelo evangelho cristão, o que provoca a moralidade cristã. Esse entendimento da 

ação do naturalismo em ser provocativo surge na fala de Roubine (2003)
27

, que diz que o uso 

do naturalismo nas artes é uma “provocação às convenções existentes”, mas que não promove 

mudança na estrutura. 

É, também, através e pelo corpo que Cláudio Assis vai atuar segundo suas 

interpretações sobre o cristianismo. Na contramão dessa ação, uma reação, que pode ser 

entendida também como estratégia colonial, é o pudor. Sobre o pudor podemos compreender 

como estratégia desenvolvida na colonialidade a partir de uma educação moralista, em que se 

despreza o corpo nu, pois nele está presente o pecado. 

As mulheres, em Cláudio Assis, assumem uma postura complexa, para definir 

grosseiramente, pois ao tempo em que estão longe de uma submissão pela beleza que 

objetifica seus corpos por meio da fotografia, como no cinema clássico hollywoodiano 

analisado pelas feministas da teoria do cinema, elas ocupam uma posição tênue entre ser 

protagonistas e coadjuvantes. Os corpos dessas mulheres não se assemelham ao padrão de 

feminilidade branca, também não reproduzem o drama do melodrama, não se sujeitam, ainda 

que sejam sujeitadas pelo patriarcado misógino. Cada produção apresenta uma cadeia 

complexa do que é ser mulher, não havendo uma estrutura única; contudo, todas vivem uma 

relação heteronormativa – apenas duas são bissexuais – estando atadas ao desejo/prazer 

masculino.  

 
26

 São imagens inseridas para designar uma junção entre as imagens. 
27

 ROUBINE, Jean-Jacques. A linguagem da encenação teatral. Rio de Janeiro: Zahar, 2003.  
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Alguns críticos atribuem às atitudes de Cláudio Assis ao machismo e a misoginia, 

trago como exemplo Ronaldo Bressane, que em seu site
28

, em maio de 2007, ao tecer uma 

crítica ao filme Baixio das Bestas diz que Cláudio Assis é “o mais misógino dos diretores 

brasileiros”.  Quando questionado se é realmente machista, ele diz que “todos nós somos, a 

sociedade brasileira é machista. Temos o machismo imbuído na gente, eu sou. Mas no meu 

cinema eu tento denunciar o machismo”
29

. 

 Ainda que saibamos que a produção cinematográfica não é o diretor, é um conjunto de 

fatores, visto que o trabalho é coletivo e se divide em etapas. As produções de Cláudio Assis 

apresentam muito de seus discursos e comportamentos na vida pública. Esse cineasta tem uma 

postura ateia e suas críticas caminham numa provocação à moralidade cristã. Assim como a 

ênfase que é dada por ele para a existência de uma essência humana castrada pelo 

cristianismo. O ser humano é, para Cláudio Assis, estômago e sexo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
28

 Crítica de Ronaldo Bressane. Disponível em:< https://ronaldobressane.com/2007/05/19/o-homem-que-odiava-

as-mulheres/>  Acesso em: 24 de dez de 2017 
29

 Quem não reage rasteja: Cláudio Assis fala sobre Big Jato e polêmicas . Disponível em:< 

https://oglobo.globo.com/cultura/filmes/quem-nao-reage-rasteja-Cláudio-assis-fala-sobre-big-jato-polemicas-

19491081> Acesso em: 30 de julho de 2017 

https://ronaldobressane.com/2007/05/19/o-homem-que-odiava-as-mulheres/
https://ronaldobressane.com/2007/05/19/o-homem-que-odiava-as-mulheres/
https://oglobo.globo.com/cultura/filmes/quem-nao-reage-rasteja-Cláudio-assis-fala-sobre-big-jato-polemicas-19491081
https://oglobo.globo.com/cultura/filmes/quem-nao-reage-rasteja-Cláudio-assis-fala-sobre-big-jato-polemicas-19491081
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3. AS PERSONAGENS FEMININAS em CLÁUDIO ASSIS: na ambiência 

do estômago e sexo. 
 

 

O conjunto das produções Amarelo Manga (2002); Baixio das Bestas (2006) e Febre 

do Rato (2011), é considerada uma trilogia fílmica, como aponta o título da tese de Luiz 

Guilherme dos Santos Júnior, “Trilogia do Corpo: Encenações do Grotesco no Cinema de 

Cláudio Assis” (PUCRS, 2018). Apesar de o cineasta afirmar que não houve intencionalidade 

na trilogia, esses filmes possuem estruturas narrativas que se aproximam, sendo identificadas 

como tal.  

Inseridas na chamada “Retomada do Cinema Brasileiro”, período em que Pernambuco 

vive uma ambiência cultural/ cinematográfica de onde emergiu significativos diretores e 

novos modos do fazer cinematográfico, essa trilogia ganha destaque no âmbito nacional e fora 

dele. 

Para esta análise constituímos um corpus composto por seis personagens femininas 

que foram escolhidas pela importância e destaque na narrativa a partir das tensões e desafios 

frente à cultura patriarcal: Lígia e Kika (Amarelo Manga, 2002); Auxiliadora e Dora (Baixio 

das Bestas, 2006); Vanessa e Eneida (Febre do Rato, 2011).  

Considerando que as personagens são estereótipos, Stam e Shohat (1995, p. 76)
30

 

afirmam que não podem ser entendidos como erros de percepção, mas sim “uma forma de 

controle social, pretendendo ser o que Alice Walker chama de „prisões de imagens‟”. Os 

estereótipos impostos à imagem da mulher funcionam como uma forma de opressão, pois 

transformam a mulher em objeto, invalidando-a como sujeito e recalcando o seu papel social 

(GUBERNIKOFF, 2009, p. 66)
 31

. 

A narrativa fílmica é atravessada por uma série de marcadores culturais que permeiam 

o/a autor/a, dentre eles podemos citar a cultura patriarcal; a relação díspar entre homens e 

mulheres; a posição do homem no espaço público e a mulher no espaço privado; o homem 

tem a liberdade de expressão, enquanto à mulher cabe a dedicação à vida religiosa; o homem 

responsável pelo ato de penetrar, símbolo de poder, e a mulher de ser penetrada, aquela que 

precisa ser preenchida. 

 
30 

 STAM, Robert; SHOHAT, Ella. Estereótipo, realismo e representação racial. Imagens, n. 5, p. 70-84, 1995. 
31

 GUBERNIKOFF, Giselle. A imagem: representação da mulher no ciınema. Conexão – Comunicação e 

Cultura, UCS, Caxias do Sul, v. 8, n. 15, jan./jun. 2009. 
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Se pensarmos que a relação entre homens e mulheres nessa sociedade possui estrutura 

ambivalente, entendemos que o cinema reproduz essa perspectiva quando a imagem do 

homem traduz o sentido de que ele é dotado de poder e de que a mulher está sujeita ao espaço 

de realização e desejo do homem, seja como mãe, esposa, amante, musa, prostituta, etc.  

Nos últimos anos, de acordo com Kaplan (1995, p. 18-19), “as mulheres criaram um 

campo de pesquisa dentro dos estudos cinematográficos [...] tão fecundo que vem produzindo 

trabalhos mais estimulantes, inteligentes e excitantes, os quais vêm influenciando também a 

produção de escritos masculinos”. Alguns destes estudos sobre a mulher no cinema apontam 

uma análise para o conteúdo, a presença da figura feminina na narrativa e o uso da imagem 

como representação, conformando identidades e construindo imaginários, a exemplo da tese 

“O feminino no cinema de Glauber Rocha” (UFRJ, 1999), de Linda Rubim; da dissertação de 

Tatiana Trad, “Helena Ignez: Descolonizando olhares. Estratégias de invenção na 

representação da mulher no cinema marginal brasileiro” (UFBa, 2016), e a dissertação de 

Monique Aguiar, “As mulheres de Almodóvar: tradições e transgressões melodramáticas nas 

personagens de Volver” (UFBa, 2017), ainda os artigos “A construção do imaginário 

feminino no cinema espanhol contemporâneo” (2006), de Tânia Montoro, publicado no livro 

“De olho na imagem”, com organização da mesma autoria, traz uma análise sobre a imagem 

da mulher construída a partir dos elementos cinematográficos, e “A imagem: representação da 

mulher no cinema” (2009), de Giselle Gubernikoff, publicado na revista Conexão – Cultura e 

comunicação
32

, entre muitos outros. O trabalho de Gubernikoff apresenta uma abordagem da 

Teoria Feminista do Cinema, que chamou atenção para um olhar sobre a forma como a 

imagem da mulher é produzida, em especial nos filmes hollywoodianos de narrativa clássica. 

Algumas das teóricas feministas como Laura Mulvey e Mary Ann Doane. 

Reconhecendo o cinema como arte dotada de linguagem própria, determinamos para 

esta pesquisa uma análise das imagens das personagens femininas a partir da forma imbricada 

ao conteúdo. A forma do cinema é compreendida como os elementos técnicos e artísticos que 

configuram uma linguagem cinematográfica. Os filmes estão embebidos de significados, a 

partir do estilo do cineasta, promovendo a significação, que é o resultado da forma e “ambos, 

estilo e forma no cinema, podem ser determinados prestando-se atenção aos tipos e à 

quantidade de abstração que o cineasta usa ou cria ao tratar sua matéria-prima” (ANDREW, 

 
32

 Site da revista Conexão – Cultura e comunicação . Disponível em: 

http://www.ucs.br/etc/revistas/index.php/conexao/index 
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2002, p. 120).  

Ao compreender que a forma do cinema foi estruturada no inconsciente da sociedade 

patriarcal, como afirmou Mulvey (1983, p. 437)
33

, e que “o cinema não é um sistema discreto 

de significação [...] ele incorpora as tecnologias e os discursos distintos de câmera, 

iluminação, montagem, cenário e som [...]” (MONTORO, 2006, p. 18)
34

, torna-se substancial 

um olhar sobre a forma no que concerne à construção das personagens femininas.  

Problematizar a construção das personagens femininas no cinema é pensar sobre a 

construção de identidades conformadas a partir de um imaginário. Apontar como as mulheres 

são representadas pela linguagem audiovisual possibilita uma discussão sobre a posição da 

mulher na narrativa fílmica, já que o cinema produz gênero, como Lauretis (1989)
35

 afirma. 

Que imagem das mulheres é produzida na trilogia de Cláudio Assis?  

Com a escolha de duas personagens em cada produção, elencamos três vetores de 

questionamentos para elaboração das referidas personagens.  A partir dos vetores como norte, 

elegemos algumas cenas e diálogos que nos permitissem responder às questões levantadas. 

O primeiro deles é observar como a personagem é apresentada, e diz respeito ao olhar 

do diretor na forma como a personagem aparece especificamente pela primeira vez e quais 

são os elementos constitutivos das cenas tanto no que diz respeito à sua aparência e às marcas 

da subjetividade. Concordamos com Nogueira, L. (2010, p. 60) quando afirma que cada modo 

de apresentação de uma personagem cria no/a espectador/a uma ideia de decrescente empatia 

em relação aos mesmos, nesse sentido é que faremos a descrição da pose, a forma como a 

personagem se apresenta perante a câmera, identificando como isso sublinha a subjetividade 

das personagens. 

O segundo é observar o Como as personagens analisadas são vistas pelos outros 

personagens do filme?, como elas aparecem nas falas de outras personagens e como se 

relacionam, em especial com os personagens masculinos. Nesse ponto temos por referência o 

artigo “Visual Pleasure and Narrative Cinema”, de Laura Mulvey, que apresenta três olhares 

possíveis para identificação da posição ocupada pela mulher na narrativa: o primeiro olhar é 

 
33 

MULVEY, Laura. Prazer Visual e Cinema Narrativo. In: XAVIER, Ismail. A experiência do cinema: 

antologia. Rio de Janeiro: Graal/Embrafilme, 1983. p. 435-454. 
34

 MONTORO, Tânia. A construção do imaginário feminino no cinema espanhol contemporâneo. In Montoro, 

Tânia e Caldas, Ricardo. De olho na imagem. Brasília: Fundação Astrojildo Pereira/ Editorial Abaré, 2006. P. 

17-34 
35

LAURETIS, Teresa. A Tecnologia do Gênero. Disponível em: 
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referente à câmera enquanto dispositivo, o segundo olhar é sobre as personagens entre si e o 

terceiro olhar é do/a espectador/a: 

 

Há três olhares diferentes associados ao cinema: o da câmara, que registra o 

acontecimento pró-fílmico, o do público, que observa o produto final, e o 

olhar mútuo das personagens na ilusão do ecrã. As convenções do cinema 

narrativo negam os dois primeiros, subordinando-os ao terceiro, sempre com 

o objetivo consciente de eliminar a presença intrusiva da câmara e evitar por 

parte do público a criação de um distanciamento crítico. Sem estas duas 

ausências (a existência material do processo de gravação e a leitura crítica do 

espectador), o drama ficcional não pode alcançar a realidade, a clareza e a 

verdade. (MULVEY, 1983, p. 453) 

 

Para as feministas teóricas do cinema a posição ocupada pelo homem é de voyeur e da 

mulher é de exibicionista. O homem assume relação ativa sobre o olhar e à mulher cabe a 

passividade em ser olhada. A mulher passou a ser pensada “como sintomática da circulação 

de imagens em uma cultura, pode-se dizer patriarcal e mercantilizada, como uma 

representação do inconsciente masculino”. (MULVEY, 2005, p. 353)
36

 

A mulher, para essa vertente teórica, só existe como significante do outro masculino, 

uma percepção objetificada e sujeitada aos interesses do homem. Para Kaplan (1995)
37

, no 

cinema o prazer é criado a partir de um mecanismo voyeurístico. O voyeurismo seria a 

perversão ativa, praticada, no geral, por homens, cujo objetivo do olhar é o corpo feminino. O 

exibicionismo é o complemento passivo autuado pelos corpos femininos que existe no 

instante de ser olhada. “O olhar está baseado em noções culturalmente definidas de diferença 

sexual”. (KAPLAN, 1995, p. 33) 

O terceiro vetor possibilita a descrição de ações e falas que denotam o pensamento da 

personagem sobre si: desejos, anseios etc. Esse último foi proposto a partir da percepção de 

que em dado momento as personagens se posicionam.  

A análise divide-se em duas partes: a primeira realiza uma percepção descritiva das 

personagens a partir dos vetores que levantamos, e a segunda é a análise com a proposta de 

provocação da imagem da personagem a partir do conteúdo e da forma nas cenas que 

sustentam a descrição na primeira parte. 

 
36

Entrevista com Laura Mulvey. Rev. Estud. Fem. [online]. 2005, vol.13, n.2, pp.351-362. ISSN 0104-026X.  

http://dx.doi.org/10.1590/S0104-026X2005000200008.  
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Apesar da expressiva produção científica sobre a mulher e o cinema, a discussão em 

torno do tema parece não transcender os muros acadêmicos. Ainda encontramos filmes em 

que os corpos femininos legitimam uma relação binária mantendo discursos que reforçam a 

misoginia e o sexismo. 

 A sexualidade presente na trilogia de Cláudio Assis tangencia a concepção de 

normalidade. Em cada produção é possível suscitar diferentes questões acerca do gênero, do 

corpo e da sexualidade. Em Cláudio Assis o naturalismo opõe-se ao cristianismo na medida 

em que esse segundo age na domesticação do corpo, castra a sexualidade e violenta a essência 

do sujeito, tornando-o pudico.  

Para Cláudio Assis, “o ser humano é a porra de um animal que foi enquadrado. 

Botaram a gente aqui, mas a fera não foi completamente domada”
38

. A partir da colocação do 

diretor supomos que o ser humano, não sendo controlado em sua totalidade, deixa resvalar, 

em alguma medida, sua animalidade, expondo suas vísceras, assim como seus filmes expõem 

suas entranhas. Segundo ele, seu cinema é “normal, natural, são filmes que contam a vida das 

pessoas, que as pessoas respeitam. Só acredito em cinema que faz pensar, que pensa”
39

.  

Cientes de que o cinema faz pensar, nos propomos refletir sobre a construção da 

imagem da mulher a partir das personagens femininas da trilogia de Cláudio Assis.  A partir 

do próximo capítulo vamos apresentar as análises sobre as personagens da trilogia, 

começando por Amarelo Manga, com Lígia e Kika; em Baixio das Bestas, com Auxiliadora e 

Dora; e, por fim, Febre do Rato, com Vanessa e Eneida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
38
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4. ANÁLISES DAS PERSONAGENS FEMININAS: metodologia e método 

  

  

 A análise fílmica é, concordando com Santos (2018, p. 98)
40

, “um momento em que o 

pesquisador/a busca a „comprovação‟ acerca de suas „hipóteses‟ sobre um objeto fílmico, 

embasado, na maioria das vezes, em pressupostos teóricos específicos do cinema ou 

acrescidos de outras áreas do conhecimento”. Desta maneira, para a construção das análises, 

partimos dos três olhares propostos por Laura Mulvey da Teoria Feminista do Cinema, como 

já foi citado no capítulo anterior, somado aos aportes teóricos específicos para cada produção 

e para cada personagem.  

 Todas as personagens analisadas são mulheres, mas não formam uma unidade. A 

posição do ser mulher pressupõe o enfrentamento à diferença sexual e política nas bases da 

cultura patriarcal cristã e cada personagem ocupa um lugar. Que lugar é esse? Essa questão é 

respondida tomando por base o conteúdo e a forma como as personagens aparecem em cena.  

  Não é possível identificar todos os significados nos filmes, “não há uma única 

metodologia ou método de análise estética que cuide da explicação ou singularidade de todos 

os filmes” (SANTOS, 2018, p. 99). Percebemos que o ponto de partida para responder à 

problemática da pesquisa é um processo que se inicia na compreensão sobre o filme, e do que 

nele está contido a respeito das personagens. Sendo a proposta desta pesquisa compreender a 

construção das personagens femininas a partir do conteúdo e da forma, buscamos descrever 

cada personagem e como ela aparece em cada cena, um método que exigiu uma noção sobre 

enquadramento, profundidade de campo, planos, som, montagem, enfim, de alguns dos 

elementos que compõem a linguagem cinematográfica.  

 Este capítulo está subdividido em três tópicos: Amarelo Manga: antagonismo entre 

mulheres; Baixio das Bestas: um único fim para as mulheres; e Febre do Rato: drogas, sexo e 

poesia. O primeiro corresponde às personagens Lígia e Kika de Amarelo Manga; o segundo é 

sobre as personagens de Baixio das Bestas, Auxiliadora e Dora; e o terceiro sobre Vanessa e 

Eneida em Febre do Rato.  

 Organizamos uma estrutura em três vetores, a partir das descrições de todas as 

personagens femininas, para atingir o objetivo desta pesquisa. Para cada filme selecionamos 

 
40

 SANTOS JUNIOR, Luis G. Trilogia do corpo: encenações do grotesco no cinema de Cláudio Assis. Tese 
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algumas cenas que correspondem à primeira aparição da personagem, como e onde acontece a 

entrada da personagem na narrativa e o que isso reflete na construção da personagem. Nos 

filmes observamos os comentários das outras personagens sobre as personagens escolhidas 

para análise, em quais circunstâncias isso acontece, e o que isso implica na construção da 

imagem da mulher. Por fim, buscamos identificar se as personagens escolhidas esboçam 

algum sentimento quanto à sua vivência, à sua realidade. 

 Neste capítulo, em cada subtópico, apresentamos, no primeiro momento, um breve 

enunciado sobre o filme e a descrição a partir dos três vetores. A segunda parte corresponde à 

problematização das personagens a partir das descrições. 

 A metodologia foi construída a partir das personagens escolhidas, da elaboração de 

três vetores, seleção e decupagem das cenas e das escolhas teóricas que auxiliam a discussão 

sobre a construção de imagens das mulheres.  

 

4.1 AMARELO MANGA: antagonismo entre as mulheres 

 

Primeira produção em longa-metragem do diretor Cláudio Assis, Amarelo Manga 

apresenta-se no tempo de um dia. Através das imagens, narra o cotidiano das pessoas da 

periferia de Recife - PE. O início do século XXI é um período fértil para produções que 

tratam do cotidiano e da representação da periferia. A diferença entre Amarelo Manga e as 

outras produções desse período, como “Cidade de Deus” (Fernando Meirelles e Kátia Lund, 

2002), é o fato de a primeira produção não evocar a violência desmedida com exagero de 

sangue ao chão. Em Amarelo Manga a violência é identificada nas relações interpessoais, a 

exemplo da personagem Lígia, assediada recorrentemente por ser mulher. 

As 24h de Amarelo Manga se iniciam com Lígia e para ela retorna, com a mesma 

cena, cenário e discurso, o que conota a imagem do eterno retorno nietzschiano: 

 

E se um dia ou uma noite um demônio se esgueirasse em tua mais solitária 

solidão e te dissesse: “Esta vida, assim como tu vives agora e como a 

viveste, terás de vivê-la ainda uma vez e ainda inúmeras vezes: e não haverá 

nela nada de novo, cada dor e cada prazer e cada pensamento e suspiro e 

tudo o que há de indivisivelmente pequeno e de grande em tua vida há de te 

retornar, e tudo na mesma ordem e sequência – e do mesmo modo esta 

aranha e este luar entre as árvores, e do mesmo modo este instante e eu 

próprio. (NIETZSCHE, 2001, p. 194) 

 

 Em um texto publicado na Revista Contracampo, no ano de 2002, o crítico de cinema 
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Alexandre Werneck pontua sobre o retorno em Amarelo Manga, ele chama atenção que 

 

Os personagens do filme estão inseridos em um círculo da repetição infinita 

do estatuto do desejo. E é no desejo que se revelam como potência e ato. 

Circular não apenas pela repetição da fala da garçonete, conexão mais 

explícita com o eterno retorno, mas, sobretudo, pela demonstração de que 

todas as mudanças que marcam a história, e são muitas, nada mudam no 

estatuto desgraçado do homem
41

. 

 

Nessa produção, percebem-se as marcas do diretor como o uso da zenital, a quebra da 

quarta parede, o tom documental, a autorreferencialidade, o som como prioridade, a relação 

de proximidade com os músicos do Movimento Manguebeat, a relação de “brodagem” da 

equipe, e o realismo/naturalismo dado à construção da narrativa.  

Como já dito, as personagens do filme Amarelo Manga escolhidas para análise são 

Lígia e Kika. Lígia é proprietária do Bar Avenida, solteira, convive com assédios diários, 

demonstra em sua fala e expressão a insatisfação com o local; Kika é casada, evangélica, vive 

o casamento regido pelas doutrinas cristãs, situação que se modifica após a descoberta de 

adultério do marido. Outras personagens são a ex-prostituta Aurora, moradora do Texas 

Hotel, e Dayse, amante de Wellington Kanibal, esposo de Kika.  

 

 

 4.1.1 Descrição  

 

I - Como elas são apresentadas? 

 

Lígia aparece sob o plano zenital
42

 acordando agarrada à almofada do esporte Clube 

Santa Cruz, time pernambucano. A personagem levanta, está nua, pega um vestido jeans no 

roupeiro e veste. Maquia-se e perfuma-se. Através de um leve movimento no plano, 

identificamos um cômodo pequeno e sem ventilação composto por cama, roupeiro e 

penteadeira, móveis em madeira envelhecida; mais à frente há engradados de cervejas 

empilhados. Fora desse vão, uma cozinha com balcão, mesas e cadeiras no salão, o que dá a 

entender tratar-se de um bar, seu local de trabalho.  

 

 
41

Amarelo Manga de Cláudio Assis, Brasil, 2002. Disponível em: 

<http://www.contracampo.com.br/criticas/amarelomanga.htm> Acesso em: 20 de julho de 2017. 
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Figuras 22 e 23  - Primeira aparição de Lígia 

        
Fonte: Amarelo Manga

 

 

Suas primeiras palavras são ditas em voz off
43

. Quando a personagem senta perto do 

balcão, com proximidade do quadro, encerra-se a voz off e Lígia esboça infelicidade com o 

clube de futebol do qual é torcedora e continua seu pensamento matinal,  rompendo com a 

quarta parede
44

, deseja que “todo mundo vá tomar no cu”.   

 

  Figura 24 – Lígia  

 

  Fonte: Amarelo Manga 

 

Lígia é uma mulher branca, magra, aparenta estar na faixa de 30 anos, estatura 

mediana, cabelos soltos, tingidos de louro. Ela usa vestido jeans folgado e surrado
45

, não veste 

peças íntimas, usa sandálias rasteiras, batom e perfume. Proprietária do Bar Avenida, 

localizado na periferia do centro de Recife, frequentado basicamente por homens. É torcedora 

 
43

Voz off na fala da personagem Lígia com a função de indicar pensamento. 
44 

Quando a personagem fala olhando para câmera com a intenção de falar ao espectador 
45

 Encontramos algumas descrições dessa personagem em outros trabalhos, o que chamou nossa atenção foi no 

ensaio “As Bestas – Os estereótipos na obra de Cláudio Assis” (PEIXOTO e HUNNINGHAUSEN, 2008)  que 

nos diz que “Lígia permanece sempre maquiada e trajando roupa sensual”, o que nos faz refletir:  qual a 

definição de roupa sensual? Não estariam os autores do ensaio influenciados pela imagem de Lígia? Ou então, 

pela postura da personagem ao levantar o vestido e mostrar o sexo?  Ou até mesmo por ela não fazer uso das 

peças íntimas? 
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do esporte Clube Santa Cruz e tem hábito de fazer apostas no jogo do bicho
46

. Dá pistas de ser 

solteira quando diz que não encontrou alguém que a mereça e “só se ama errado”. Faz crítica 

ao cotidiano e demonstra insatisfação com a sua realidade em frases como “Eita vidinha mais 

ou menos”. Pronuncia palavras consideradas obscenas ao enfrentar os homens que a 

assediam: “vá passar a mão na buceta de sua mãe!”.   

A segunda personagem, Kika, aparece na cena que se inicia com o raccord
47

 de som 

de um toca disco para “Aleluia Senhor” dito por um pastor em plano médio. Um plano geral 

apresenta uma igreja protestante com muitos/as seguidores/as; na cortina vermelha que fica no 

altar, lê-se: “Deus é fiel”. O pastor prega o discurso de fidelidade ao Senhor e recomenda aos 

fiéis o cuidado com Satanás. Em curto movimento em travelling lateral
48

, o quadro fita a 

personagem Kika. Ela diz “Glória ao Senhor” e concorda com as palavras do pastor dizendo 

“Amém”.  

 

Figuras 25 e 26 -  Primeira aparição de Kika  

  

Fonte: Amarelo Manga 
 

 

Kika é uma mulher não branca, aparenta ter 30 anos, estatura mediana, evangélica, 

dona de casa, casada. Veste-se de maneira recatada, com roupas simples, saia jeans abaixo do 

joelho e camisa com mangas; suas roupas íntimas são também discretas e em tons pastéis. 

Cabelos presos em coque. Movimenta-se com passos ordenados e com a Bíblia debaixo do 

braço. Não tolera adultério, mas perdoa furtos. Ao ter contato com a carne, vomita. Esconde 

um objeto atrás do roupeiro. Quando descobre a traição do marido, transforma-se em seu 

 
46 

O jogo do bicho, como é conhecido, é uma bolsa de apostas criado em 1982, pelo barão João Batista Viana 

Drummond, seus números representam animais. Esse jogo é considerado ilegal. 
47

 E a ligação credível através de efeitos visuais, sonoros ou de linguagem, dando continuidade à narrativa”. 
48 

Movimento lateral para o lado direito 
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oposto.  

   Figura 27 -  Kika  

 

                                              Fonte: Amarelo Manga 

 

II - Como elas são vistas pelos outros personagens do filme? 

 

Lígia é recorrentemente assediada pelos frequentadores do bar. Ao perceber o 

interesse de Isaac por Lígia, Rabecão, motorista do carro mortuário, diz: “Parece puta, mas 

ninguém aqui comeu” (Puta é umas das definições da mulher que vive a liberdade sexual). 

Rabecão continua: “Você quer funfar com a galega?” (considerada galega por ter a pele 

clara). Em outro momento, Lígia é chamada de “lindinha”. Um cliente do bar bolina a bunda 

de Lígia que responde com o balde de água e o coloca para fora do bar. Em outra cena, 

agarrada por Isaac, ela se defende escorraçando-o com a ajuda dos homens presentes.  

Ao contrário disso, a personagem Kika tem a admiração do seu esposo Wellington 

Kanibal, que manifesta esse sentimento para os amigos, como pode ser visto quando ele fala 

sobre ela com um deles, Manolo: “Ela não é a mulher mais bonita do mundo não, mas é boa 

porque é crente”. Ou quando também revela a Dunga: “Ela na cama é até fraquinha. Ela é boa 

como mulher. É crente”. Ao contrário disso, Dayse, amante de Kanibal, considera Kika uma 

“sonsa”, segundo ela, “as crentes são as mais fogosas”. 

 

III - Como elas se veem? 

 

Para responder a essa questão foi selecionada a sequência em que Lígia, na frente de 

outras pessoas, é questionada por Isaac sobre o seu documento de identidade. Ela, em reação, 

diz: “sou mulher, mas até macho tem medo de mim”, provocando uma reação do homem que 
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a ameaça com arma de fogo. 

Após viver uma situação traumática de traição, Kika, a personagem considerada sem 

qualquer vocação para a sexualidade e outras marcas da vida mundana, faz uma reviravolta 

nessa condição, sem deixar de fazer uma autoavaliação: “eu estava morta por dentro”.  

  

 

4.1.2 SANTAS PUTAS: indomadas e transgressoras 

 

 

 

4.1.2.1 Lígia 

 

 

Eu sou mulher, mas até macho tem medo de mim. 

Fala de Lígia 

 

Lígia é mostrada em seu quarto ao acordar. Ela dorme em um local que é a extensão 

do bar e divide o espaço com engradados de cervejas. O conhecimento sobre a personagem é 

obtido a partir do plano zenital aglutinado ao plano-sequência que faz uma meia-panorâmica 

do ambiente onde ela vive, informando ao/a espectador/a dados da personagem.  

Sobre as imagens elaboradas, como a moradia de Lígia, convocamos Munsterberg 

citado por Xavier (1983, p. 49) que diz: 

 

podem refletir um ânimo cordial e receptivo ou um cenário emocional áspero 

e rebarbativo. O estado de espírito passa para o ambiente; as impressões que 

configuram para nós a disposição emocional do próximo podem derivar 

dessa moldura externa da sua personalidade tanto quanto dos seus gestos e 

do seu rosto.  

 

Através do recurso da voz off, Lígia diz suas primeiras palavras. O uso desse recurso 

remete ao pensamento, uma das características da personagem. Ela verbaliza em tom 

agressivo uma crítica à realidade que vivencia; reflete sobre o cotidiano, demonstra 

insatisfação com a realidade que a rodeia, e reage em tom enfático, rompendo com a quarta 

parede: “...vá tomar no cu”. Uma fala insubordinada unida à imagem que, na percepção de 

Doane, “quando um personagem olha e fala para o espectador, isto constitui um 

reconhecimento de que o personagem é visto e ouvido em um espaço radicalmente diferente, 
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portanto lido como transgressão” (DOANE, 1983, p. 464 - 465)
49

.  

A fala da personagem revela o sentimento do eterno retorno nietzschiano, envolvida 

no mundo em que as coisas se repetem: “Às vezes eu fico imaginando de que forma as coisas 

acontecem. Primeiro vem o dia, tudo acontece naquele dia, até chegar a noite, que é a melhor 

parte. Mas logo depois vem o dia outra vez... e vai, vai, vai...  é sem parar”. 

O conhecimento da casa/trabalho, dos pensamentos e das lamentações sobre a vida 

aproxima o/a espectador/a da personagem Lígia. Se entendermos que a identificação é 

consequência da proximidade, podemos inferir que o/a espectador/a se identifica à medida 

que percebe na personagem características humanas. 

 

Lígia  

(Fred O4) 

 

Chegou, chegou, chegou, chegou Ligia 

Falou, falou, falou Ligia 

A santa mal comida 

Chegou, chegou, chegou Ligia 

Falou, falou, falou Ligia 

A dona desprezada 

Dia vai, noite vem,  

todo dia é a mesma cena 

Foca luz na cerveja 

checa o som 

fecha o zoom 

olhar fixo e fala 

Silêncio. 

Falou, falou, falou Ligia… 

Chegou, chegou, chegou Ligia 

a musa desbocada 

Falou, falou, falou Ligia 

Passou, passou, passou Ligia 

a carne apodrecida 

 
49 
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A letra da música “Lígia”, do compositor e músico pernambucano Fred 04, descreve a 

personagem Lígia. O adjetivo “desbocada”, atribuído a essa personagem, é dado pela 

espontaneidade com a qual ela faz uso de um vocabulário vulgar frente aos assédios dos quais 

é vítima. Quando um cliente passa a mão em sua bunda, ela reage jogando um balde de água, 

enxotando-o e dizendo: “Vá passar a mão na bunda de tua mãe. Seu filho da puta! E tu vá 

sentar em cima de um caralho. Tão pensando que minha bunda é a buceta de tua mãe, vá se 

fuder, vá se fuder. Vão trabalhar, seus filhos de uma rapariga!”. 

 

Figuras 28 e 29 - Lígia enfrenta o assédio 

   
 

Fonte: Amarelo Manga 

 

A câmera posicionada na mesma altura dos clientes sugere que o olhar é de um dos 

clientes. Quando Lígia entrega a cerveja, o homem de barba branca passa mão em sua bunda, 

ela sai do quadro, a câmera se aproxima dos homens. Do extracampo, Lígia lança água nos 

dois e exige que eles saiam do bar. A atitude de Lígia é uma surpresa para o/o espectador/a 

porque a câmera permanece enquadrando os homens. Essa cena nos apresenta mais 

informações sobre a personagem: que ela é assediada e que responde ao assédio enfrentando 

os homens. As reações da personagem a aproximam do/a espectador/a, Nogueira, L.  (2010, p. 

45) afirma que 

o plano de reação coloca-nos, de algum modo, perante a personagem. Toda a 

ação ou acontecimento gera uma reação – não fosse assim e a sua relevância 

dramática esbater-se-ia ou desapareceria, uma vez que, sem consequências 

para as personagens, dificilmente o espectador poderia formular um juízo 

sobre o seu significado e as suas implicações. É na medida em que as 

personagens reagem que o espectador formula o seu juízo crítico ou se 

predispõe ao envolvimento afetivo. Assumindo como premissa cultural que 

uma narrativa vive em grande parte das emoções que os acontecimentos 

mostrados suscitam nas personagens, as quais, por sua vez, despoletam e 
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influenciam as emoções dos espectadores, logo percebemos a relevância das 

reacções para um conhecimento tanto da vida interior das personagens como 

da experiência afectiva dos espectadores. São as reações que alimentam as 

cadeias de acontecimentos que enredam o espectador.  

 

A personagem é vítima de assédio, seja ao ouvir “lindinha”, ou “vou passar a mão no 

rabo dessa galega”, ou até mesmo quando seu corpo é bolinado sem consentimento, como foi 

visto acima. 

Quando questionada sobre a cor dos seus pelos pubianos, Lígia levanta o vestido e 

mostra-os para que quem pergunta possa ter uma percepção direta. É uma atitude que nos 

demonstra tratar-se de uma mulher autônoma em relação ao seu corpo. Ela se desprende das 

normas de domesticação às quais o corpo da mulher está submetido e assume uma posição de 

enfrentamento ao mostrar o sexo, uma postura que converge com a visão de Peixoto e 

Hunninghausen (2008)
50

  quando eles dizem que a mulher “autônoma e feminina” ameaça o 

universo masculino. Tal ameaça desestabiliza o homem, colocando-o na situação de 

passividade frente ao poder da mulher. Sendo assim, Isaac, desestabilizado com a resposta, 

agarra Lígia em uma atitude que parece reivindicar o desejo de submeter aquele corpo. 

 

        Figura 30 – Lígia levanta o vestido 

         Fonte: Amarelo Manga 

 

É interessante a percepção de Peixoto e Hünninghausen (2008) quando dizem que 

atitudes como a de Lígia em não ceder “às investidas dos clientes” desestabilizam a ordem da 

sociedade patriarcal na qual está inserida. Isso justificaria as atitudes violentas que a 

personagem enfrenta. 
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Para Beauvoir (1991, p. 308)
51

, “os êxitos autônomos da mulher estão em contradição 

com sua feminilidade, porquanto se exige da „verdadeira mulher‟ que se torne objeto”. Lígia 

transgride o sentido da “verdadeira mulher” e, ao assumir tal posição, é apontada por Rabecão 

como “parece puta, mas aqui ninguém comeu”, promovendo uma dualidade das imagens entre 

ser ou não ser puta.  

 Quando Isaac a agarra, em atitude contrária à submissão e docilidade, Lígia o põe 

para fora do bar gritando: “Seu viado... bote no meio da rua. Vai ter que pagar o que 

consumiu. Que onda! Que onda! Não aguento mais essa merda. Não aguento mais essa 

merda”. 

 

             Figura 31 - Lígia desespera-se após assédio 

 

               Fonte: Amarelo Manga 

 

Em inúmeras cenas Lígia demonstra insatisfação com a sua realidade, ela desabafa 

dizendo: “Não aguento mais essa merda”, assumindo que não aguenta mais a situação em que 

vive, enfrentando diariamente os assédios. Nessa sequência, Lígia demonstra nervosismo e 

tensão caminhando de forma frenética de um lado para o outro. Simone de Beauvoir (1991, p. 

308) chama a atenção que  

 

há na atitude dos homens de hoje uma duplicidade que cria na mulher um 

dilaceramento doloroso; eles aceitam em grande medida que a mulher seja 

um semelhante, um igual; e, no entanto, continuam a exigir que ela 

permaneça o inessencial; para ela, esses dois destinos não são conciliáveis; 

ela hesita entre um e outro sem se adaptar exatamente a nenhum e daí sua 

falta de equilíbrio. 
 

Essa duplicidade nos papéis desenvolvidos por Lígia é identificada na forma como ela 
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encara o cotidiano, traduzido em suas queixas e lamentações, afirmando que a melhor parte 

do dia é a noite: “Primeiro vem o dia, tudo acontece naquele dia, até chegar a noite, que é a 

melhor parte”, porque está sozinha. 

Isaac volta ao bar para recuperar seus documentos, exige sua identidade, e Lígia 

chama atenção: “Espia, espia quem voltou… Esse seu filho de rapariga chegou aqui na 

anarquia me provocando e apanhou, porque eu sou mulher, mas até macho tem medo de 

mim”. 

 

 

 Figura 32 - Lígia enfrenta Isaac 

 

Fonte: Amarelo Manga 

 

Nessa fala, Lígia reconhece seu gênero como sendo mulher e também afirma o 

imaginário de fragilidade ao usar a conjunção adversativa “mas”, que liga as duas orações 

expressando ideia de compensação, em que mesmo sendo mulher, segundo a imagem mítica 

de fragilidade feminina, o “macho”, dotado de força e virilidade, tem medo dela. A postura de 

Lígia provoca estranhamento ao que se espera do comportamento dito feminino, assumindo 

uma posição de mulher fálica.  

 No monólogo inicial, Lígia faz crítica ao grupo de futebol do qual é torcedora e 

demonstra conhecimento sobre o clube, atitude culturalmente esperada para homens e não 

para mulheres. Sobre seu estado de solteira, ela diz: “A única coisa que não tem mudado é o 

Santa Cruz nunca mais ter ganhado nada, nem título de honra. E eu ter encontrado alguém que 

me mereça. Só se ama errado”. 

Vejamos que Lígia não diz “ter encontrado alguém”; ela diz “ter encontrado alguém 

que me mereça”. O pronome oblíquo “me” traduz um discurso de reconhecimento de si, 
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enquanto mulher que se reconhece com qualidades. Essa frase sublinha como Lígia se vê e 

enxerga o outro. Ela completa “Só se ama errado”. Quem será que Lígia ama ou amou? Quais 

expectativas estão incutidas na percepção de amar para que Lígia afirme que só se ama 

errado? A frase de Lígia nos remete a Blaise Pascal
52

 quando disse: “o coração tem razões que 

a própria razão desconhece”. 

À noite, Lígia, sozinha na penumbra do bar. O momento que, segundo a própria 

personagem, é o melhor do dia. Um travelling apresenta o bar fechado e vazio. Lígia frente ao 

espelho desabotoa o vestido e caminha até o jupp box; com respiração profunda ela para e 

encara a câmera. O plano remete a uma pintura renascentista pela técnica, a exemplo do claro 

e escuro e do neoclássico com a exposição do corpo. A moldura estabelece os limites da 

imagem. É uma herança do Renascimento e da pintura em perspectiva. (NOGUEIRA, L, 

2010, p. 54) 

 

                 Figura 33 - Lígia à noite 

 

                  Fonte: Amarelo Manga 

 

Nas falas de Lígia percebemos um sentimento de insatisfação. Ela tece críticas ao 

lugar onde vive, inclusive sobre sua vida. Uma mulher que apresenta autonomia e liberdade 

sobre seu corpo e sexualidade. No entanto, Lígia é uma mulher aprisionada no espaço do 

trabalho; os movimentos de câmera permitem entender que a personagem vive numa redoma 

do eterno retorno. Lígia nunca sai do bar; ali é sua casa e seu trabalho. E o cotidiano, para ela, 

é uma rotina de acontecimentos semelhantes e nada surpreendentes. 
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4.1.2.2 Kika 

 

Com ferro fere, com ferro será ferido 

Fala de Kika 

 

 

A primeira aparição da personagem Kika, na igreja protestante, deixa visível que se 

trata de uma evangélica. Essa imagem traz consigo alguns significados, como supor que se 

trate de uma devota fervorosa, o que será confirmado nas ações da personagem no transcorrer 

da narrativa, desde o controle dos seus gestos, vestuário, à organização de sua casa, o vômito 

ao ter contato com a carne e o diálogo com seu esposo Kanibal. 

O plano médio da cozinha situando a presença de Kika na proximidade da pia para as 

mãos da personagem em contato com a carne crua na vasilha plástica ganha realce com o uso 

do primeiro plano, dando destaque ao signo da carne nas mãos dessa mulher que demonstra 

repulsa e ojeriza, o que será confirmado com o vômito. Concordando com Martin (1990, p. 

263)
53

  quando ele diz que esse tipo de plano evidencia um elemento da ação, conferindo-lhe 

um valor dramático e psicológico determinante.  

 

Figuras 34 e 35 - Kika em contato com a carne 

                   

 Fonte: Amarelo Manga 
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Figuras 36 e 37 - Kika enjoa no contato com a carne  

                              

Fonte: Amarelo Manga                                                 
 

 

A relação entre Kika e a carne, nessa cena, traduz a construção de uma personagem 

que se aprisiona fisicamente, o que será reforçado pelas falas de Kanibal e na confissão sobre 

seu estado. 

 Kanibal, durante a conversa com Dunga, relata que Kika não gosta de carne, e em 

seguida diz que: “ela é fraquinha de cama, mas é boa porque é crente”. Como já citado, Kika é 

uma mulher evangélica, devota do cristianismo que prega a morte à carne para se viver em 

espírito. Nesse contexto, a carne é sinônimo de corpo. O desconforto de Kika no contato com 

a carne está relacionado ao corpo. Quando Kanibal coloca na mesma sentença o desprazer de 

Kika pela carne e expõe o pouco empenho de Kika na relação sexual, reforça a percepção da 

carne enquanto corpo, o que para Foucault (2010)
54

 é a desqualificação, o corpo é percebido 

pelo discurso cristão como materialidade, ignorando todas as marcas, memórias e desejos que 

cada corpo possui.  

No cenário que justifica a denominação, Kanibal conversa com seu amigo Manolo: 

“Olha, a única coisa que eu não seria capaz de matar é Kika, não é a mulher mais bonita do 

mundo não, mas é a melhor, porque é crente. É. Que Deus a conserve daquele jeito assim. Por 

Deus eu lhe digo, Manolo, eu confio mais em Kika que em mim. Ela diz cada coisa bonita”.  

 Aqui identificamos a devoção de Kanibal por Kika. Para ele, Kika é quase uma Santa. 

Santificar Kika corresponde à tentativa de desvincular os aspectos dos desejos carnais e elevá-

la à deidade.  

Ao afirmar que confia mais em Kika do que em si, Kanibal ratifica o pensamento do 

Frei Luís de León que diz: “As obras louváveis às quais está obrigada a mulher casada que 
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pretende ser boa é gerar no coração de seu marido uma grande confiança” (LEON, 2008, p. 

26)
55

, Inferimos que Kika seja a imagem da boa mulher casada, visto que tem a admiração de 

seu esposo. 

  Retornando à cena em que Kanibal conversa com Dunga sobre Kika, ele diz: “Aquela 

ali com a graça de Deus é ajuizada. Crente”. E ao assumir que ela é “fraquinha” na cama ele 

continua: “Ela é boa como mulher. É crente”.  Essa devoção de Kanibal por Kika remete aos 

escritos do Frei León na Idade Média destinados a uma senhora recém-casada, intitulado por 

“A perfeita mulher casada”. Neste livro percebemos que a admiração do marido para com a 

esposa é considerada uma virtude para a mulher casada, pois se o homem tem devoção por 

sua esposa, ela tem edificado seu lar como o senhor Deus designou. Para esse autor, a mulher 

é responsável pela ordem da casa, “porque a boa mulher é reverenciada pela sua família, 

amada por seus filhos e adorada pelo marido...” (LEÓN, 2008, p. 20). A personagem Kika é o 

modelo de mulher descrito no livro “A perfeita mulher casada”, o que sustenta o pensamento 

de que há um imaginário patriarcal construído sobre a mulher para casar, modelo 

fundamentado no cristianismo.  

Kika é citada no diálogo entre Kanibal e Dayse, sua amante, quando essa insulta Kika 

chamando-a de “sonsa”. Irritado, Kanibal a empurra. A fala de Dayse traduz os estereótipos 

que também já começam a ganhar corpo em relação às mulheres evangélicas: “as crentes são 

as mais safadas”. Uma imagem reforçada pelo audiovisual ao construir personagens puritanas 

que se mostram desejosas por sexo.  

Plano médio da cozinha mostra o casal Kika e Kanibal à mesa fazendo uma refeição. 

Enquanto Kanibal come ferozmente, Kika petisca a comida. Há uma relação de desequilíbrio 

na cena, Kanibal demonstra o prazer em saciar a fome, e Kika como seu oposto. Esses 

comportamentos são elementos que constituem a construção das personagens. Aqui, 

reconhecemos que Kika se nega ao prazer do estômago. A negação do prazer em Kika está 

relacionada aos prazeres carnais como comer e manter relações sexuais, espécie de interdição. 

Foucault (1998, p. 93), citado por Sayão (2013, p. 189)
56

, salienta que a interdição é também 

um traço do poder; “[...] a regra subliminar diz não tenhas prazer, não fales, não apareças, em 

última instância não existirás, a não ser na sombra e no segredo. [...] o poder determina a 
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questão do sexo, do prazer e da sexualidade, uma regra que anuncia a anulação total”. 

A frase “o pudor é a forma mais inteligente de perversão”, dita a Kika por um 

figurante – interpretado pelo próprio diretor –, concorda com o que Sayão (2013) disse sobre 

criar artificialidades, projetar verdades e formular discursos negadores “da própria 

visceralidade mundana, para assim termos a falsa impressão de que a vida possui uma ordem, 

um sentido e um fim – e daí a interdição do prazer que por si mesmo é subversão”. 

 

Figura  38 -  Kika e Kanibal durante o almoço 

 

Fonte: Amarelo Manga 

 

Durante a conversa, Kika repreende Kanibal. Quando ele usa o termo “filhos da puta”, 

ela rebate dizendo: “Wellington, já te pedi uma, duas, três vezes, um milhão de vezes. Quer 

falar palavrão, vá falar com seus amigos lá no bar, aqui não. Embaixo deste teto exijo 

respeito, em nome de Jesus.” - fala que reforça a imagem da personagem como evangélica 

pudica, espaço contrário ao bar, cenário da personagem Lígia, como local profano. Após uma 

pausa, Kika começa a falar sobre Suilan que traiu o marido e que concorda com o castigo em 

ter sido chamada de aidética e perder os clientes já que era manicure. Em tom enfático de 

ameaça, ela diz: “Wellington, uma coisa que eu não tolero. Não tolero não, traição. Tolero 

não. Assassinato, violência, roubo, tudo isso eu perdoo. Traição não. Adúltera é repugnante. 

Adúltero também. Com ferro fere, com ferro será ferido. Quero nem pensar”. Ao mesmo 

tempo em que essa fala insinua que Kika desconfia do esposo, também estranhamos a 

intolerância dela ao adultério e condescendência com o assassinato. Os dois atos são 

considerados pecados pelo cristianismo, ainda assim, sobre avaliação de Kika, há pesos 

diferentes para cada ato.  

Kika é avisada sobre a infidelidade de seu esposo Kanibal e fica sabendo do horário e 

local de encontro entre os amantes. Em sua saída ela pega detrás do guarda-roupa um batom 
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vermelho. O batom vermelho é um objeto que compõe a maquiagem e realça os lábios. O uso 

de pigmentação para os lábios fora encontrado no Antigo Egito 5000 a.C.; esse objeto chegou 

a ser proibido na Grécia no século II para as moças antes do casamento; na Espanha, no 

século VI, o uso do batom estava relacionado à posição da mulher da sociedade e indicava má 

intenção; na Inglaterra, no século XVIII, com o argumento de que os lábios pintados tinham 

poder de sedução para ludibriar os homens, o uso foi proibido, apenas prostitutas e atrizes 

faziam uso dele. Esconder um objeto que carrega o peso da sedução, um poder das mulheres 

sobre os homens, reforça a imagem de uma mulher que encobre suas vontades. 

 

Figuras 39, 40, 41, 42, 43 -  Kika com a batom 

                    

                     

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Amarelo Manga 

 

Nas primeiras cenas do filme, Isaac aparece em seu carro ouvindo rádio, que noticia 



59 

 

 

casos de violência em Recife, dentre as informações ouvimos: “Dona de casa muito 

respeitável, encontrou seu marido com a amante, aí a coisa ficou preta. Ela, uma evangélica, 

partiu pra cima da fulana e foi um tal de Deus nos acuda, resultado: a amante no hospital 

ferida e a corna ninguém sabe, ninguém viu”. O elemento sonoro de narração off conta uma 

informação sobre a vida da personagem Kika; pressupomos que seja mais uma notícia 

cotidiana de casos comuns ligados à traição conjugal que resulta em violência física.  

 

Figuras 44 e 45 - Kika flagra o marido com a amante 

        

 

Figura 46 - Kika agarra a amante do marido 

 

Fonte: Amarelo Manga 

 

Após a descoberta da traição, Kika caminha até encontrar com Isaac. Dayse não 

aparece mais na narrativa. Kanibal lamenta o sumiço de sua esposa.  

O percurso feito por Kika, da igreja até sua casa, é visto da esquerda para a direita; já a 

saída de casa, para flagrar o marido com a amante, acontece da direita para a esquerda. 

Deleuze (1985, p. 17)
57

 atenta que o movimento remete sempre a uma mudança; tal mudança 
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é percebida na personagem Kika, no primeiro momento, da esquerda para a direita, ela é a 

“perfeita mulher casada” admirada por Kanibal; após o bilhete que informa a traição do 

marido, Kika sai de casa no movimento que vai da direita para a esquerda – uma mulher em 

conflito –, após flagrar a traição, passa a caminhar da esquerda para a direita com mudança 

total de sua imagem, assumindo agora outra Kika.  

 

Figuras 47 e 48  -  Kika da esquerda para direita 

           

Fonte: Amarelo Manga 
 

 

Figuras 49 e 50  -  Kika da direita para esquerda 

          

Fonte: Amarelo Manga 
 

No espaço público, Kika é mostrada sobre o plano geral. Para Nogueira, L., o uso 

desse plano é “como establishing shot, ou seja, como plano de situação, que descreve e 

contextualiza genericamente o espaço onde a ação decorre e a disposição das personagens 

intervenientes umas em relação às outras” (NOGUEIRA, L. 2010, p. 40 - 41). O plano geral 

promove uma descrição que informa ao espectador/a condições de vida da personagem, suas 

características físicas e comportamento, que justificarão suas atitudes.   

Usando uma saia com um rasgo na lateral, dando ar de sensualidade à personagem, e 
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os cabelos soltos, mal domesticados sugerindo a presença inquietante da natureza, Kika se 

mostra uma mulher empoderada.  Perrot (2007, p. 55)
58

  aponta que “os cabelos são a mulher, 

a carne, a feminilidade, a tentação, a sedução, o pecado”. Sendo assim, podemos dizer que os 

cabelos presos de Kika eram um sinal de aprisionamento da sua sexualidade; já os cabelos 

esvoaçantes denotam uma mulher livre para satisfazer seus desejos, como o que ela vai 

vivenciar com Isaac. 

 

Figuras 51 e 52 -  Kika retorna a caminhar da esquerda para direita 

           

Fonte: Amarelo Manga 

 

No salão de beleza, Kika pede para cortar e tingir seu cabelo de amarelo. O pedido de 

corte é um sinal de emancipação feminina, é a ruptura dos modos operantes de opressão do 

cristianismo. O corte e a pintura darão ar à nova mulher que se forma, emancipada, 

empoderada.  

Isaac para com seu carro ao lado de Kika. Ela o encara e ele faz sinal com a cabeça 

para que entre; ela aceita o convite e entra. Ele pergunta se a mancha na blusa dela é sangue e 

ela responde: “Arranquei a orelha da amante do meu marido”. Sorri e continua: “era uma 

mulher morta por dentro”.  
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Figuras  53 e 54 - Kika conversa com Isaac 

                

Fonte: Amarelo Manga                                                                             

 

O desabafo de Kika ao dizer que era uma mulher morta por dentro demonstra o estado 

de amargor que vivia com a sua sexualidade e com os prazeres carnais. Esta afirmação é o que 

se espera na doutrina cristã, pois, segundo a Bíblia, para nascer em espírito é preciso a morte 

carnal, ou seja, a rejeição dos prazeres do corpo. Kika era morta por dentro e por fora, o que 

estava de acordo com suas crenças. Ao fazer esta autoavaliação e optar pela mudança, Kika 

rompe com os dogmas cristãos.  

No quarto de motel, Kika transa com Isaac. A santa não existe mais. Aqui Kika se 

mostra faminta por sexo. Começam na posição conhecida por “papai e mamãe”, Kika fica por 

cima, vira Isaac de costas e penetra-o no ânus com o cabo da escova de cabelo. Os planos 

sofrem mudanças com mais frequência e velocidade incitando o prazer sexual. Kika domina 

todo o ato e o penetra assumindo uma postura da mulher fálica.  

 

 

Figuras 55, 56, 57 e 58 -  Kika transa com Isaac  
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Fonte: Amarelo Manga 

 

 

Algumas questões precisam ser levantadas sobre os motivos da mudança dessa 

personagem: Será que se Kika não tivesse visto a traição ela teria mudado? O que levou Kika 

à mudança de suas crenças em tão pouco tempo? A mudança da mulher é consequência das 

ações do homem? Para além das questões levantadas, essa personagem se mostrou 

transgressora ao romper com os dogmas do cristianismo e revela-se como um ser humano que 

tem desejos carnais.  
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4.2 BAIXIO DAS BESTAS: um único fim para as mulheres 

 

 

Baixio das Bestas (2006), segunda produção em longa-metragem do diretor Cláudio 

Assis, trata das vidas das personagens domiciliadas na Zona da Mata pernambucana, onde as 

formas de subsistência estão relacionadas à prostituição e à monocultura da cana-de-açúcar.  

Ao descrever suas personagens a partir dos contextos sociais, caracterizadas 

principalmente pela imobilidade e repetição, Cláudio Assis faz um retrato de histórias 

cotidianas, o que ratifica seu interesse nas „realidades cíclicas‟ (PEIXOTO e 

HÜNNINGHAUSEN, 2008, p. 6). As personagens vivem segundo o pensamento do 

determinismo social, para o qual todas as mulheres de baixo poder aquisitivo estão 

condenadas à prostituição, como percebido em Baixio das Bestas.  

Essa produção compõe um conjunto de filmes nacionais do mesmo período que 

retratam a prostituição, dentre eles “Anjos do Sol” (Rudi Lagemann, 2006) e “Céu de Suely” 

(Karim Ainouz, 2006). 

Alguns elementos cinematográficos como uso do plano zenital, a quebra da quarta 

parede, o som como prioridade, autorreferencialidade, o tom documental, a narrativa 

realista/naturalista, assim como em Amarelo Manga, foram encontrados em Baixio das 

Bestas.  

As personagens escolhidas para análise são Auxiliadora e Dora.  A escolha deve-se à 

ambivalência contida na construção das duas que são sujeitas às violências sexuais. Seus 

corpos são objetos do prazer do homem: Auxiliadora tem sua virgindade protegida por seu 

avô, é cobiçada por Cícero (Ciço), Maninho e outros homens. Para Perrot (2007, p. 65) “a 

virgindade das moças pertence aos homens que a cobiçam”, e que desejam deflorar a jovem 

tornando-a mulher, a ideia de posse sobre o corpo da jovem virgem é o que estimula o 

homem. Já Dora é a prostituta desbocada, debochada, perversa e que não demonstra 

humanidade; ao final da narrativa sofrerá com a violência que está implicada ao corpo da 

mulher.  

Nesse filme, “as personagens interagem em tom monocórdio, sem perspectivas, 

entorpecidas pela repetição e monotonia em que se transformam a tradição e a preservação da 

mesma” (PEIXOTO e HUNNINGHAUSEN, 2008, p. 2). Auxiliadora tornar-se-á Dora nesse 

cenário de falta de perspectiva e determinismo social, no qual as mulheres são silenciadas e 

brutalmente violentadas, destinadas à prostituição. 
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Outras personagens femininas são Bela e Ceiça, prostitutas que trabalham no 

prostíbulo da cafetina Margarida ao lado de Dora; Angelina, dona do bar e cúmplice da 

prostituição infanto-juvenil, e a mãe de Ciço, mulher abastada do local que cede aos caprichos 

do filho.  

 

 4.2.1 Descrição 

 

I - Como elas são apresentadas? 

 

Plano médio do vazio, ouvimos passos, uma jovem é empurrada por um senhor de 

bengala na mão. Ela é colocada sob um feixe de luz e sua roupa é retirada por esse homem. 

Um movimento de travelling para trás mostra que no extracampo
59

 há presença de homens 

que se masturbam estimulados pelo corpo nu da jovem. O quadro fixa no personagem Ciço 

que ocupa o lado esquerdo do quadro e Auxiliadora é percebida na profundidade de campo. A 

câmera se movimenta para a esquerda percorrendo um plano oblíquo ao alto onde é mostrada 

a cruz da igreja católica. 

 

 Figuras 59 e 60  -  Primeira aparição de Auxiliadora 

Fonte: Baixio das Bestas 

 

Auxiliadora é uma jovem adolescente virgem, branca, de corpo imberbe, ainda em 

formação. Cabelos sempre soltos e desgrenhados. Não usa maquiagem e suas vestes são 

simples e em tom pastel. Sempre cabisbaixa, não manifesta qualquer sentimento. Mora com 

Heitor, seu avô materno. Seu cotidiano se resume às tarefas domésticas, à roupa que lava para 

fora e à exposição do seu corpo nu no posto de gasolina. É objeto de desejo de Ciço, jovem 

abastado da Zona da Mata, e de Maninho, trabalhador rural. A personagem aparece em cenas 

do cotidiano, submetida por seu avô às variadas situações de tensão: xingada, cobrada, 

 
59

 Parte que está fora no instante do quadro filmado 
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ameaçada, bolinada. Aparece também solitária no vaivém do canavial com a trouxa de roupa 

na cabeça, ou observada pelos homens no posto. Auxiliadora é estuprada por Ciço. A jovem 

passa a trabalhar na prostituição após fugir de seu avô, que descobre que ela não é mais 

virgem, e a ameaça.  

 

   Figura 61 - Auxiliadora 

 

 

 

 

 

  Fonte: Baixio das Bestas 

 

 

Outra personagem que nos propomos a analisar é Dora. Ela aparece no plano conjunto 

do salão de um bar, sentada à porta com as pernas para cima, enquanto conversa com mais 

duas outras mulheres – Bela e Ceiça. Elas são companheiras de trabalho de Dora no 

prostíbulo de Dona Margarida e aguardam a chegada do grupo de agroboys
60

 liderados por 

Everardo. 

 

Figuras 62 e 63 -  Primeira aparição de Dora   

 
Fonte: Baixio das Bestas 

 

Dora é uma mulher não branca, 30 anos, estatura mediana, cabelos soltos nos ombros, 

desbocada, despudorada e sem modos. Não parece manter laços afetivos ou qualquer 

solidariedade com suas companheiras de trabalho, exemplo disso é a completa indiferença 

quando Bela é estuprada. Ela é posta para fora do prostíbulo pela proprietária Margarida.   

Enquanto aguarda a condução é percebida por Everardo que a leva ao cinema desativado, lá 

 
60

 Jovens abastados da zona rural 



67 

 

 

ela dança, bebe e é estuprada.   

 

  Figura 64 -  Dora 
 

 

 

 

 

 

   Fonte: Baixio das Bestas 

 

II - Como elas são vistas pelos outros personagens do filme? 

 

Para o líder dos “agroboys”, Everardo, Auxiliadora é filha de seu avô materno. Em 

conversa com Ciço, Everardo o estimula a estuprar a jovem. Auxiliadora, após ser violentada 

por Ciço, é qualificada de “lixo”. Quando ela chega em casa com a roupa rasgada, seu avô a 

interroga, mas não aguarda a resposta da menina que se desmancha em lágrimas. Ele a chama 

por “Rameira, rameira de beira de estrada é isso que você vai ser. Lambedora de ferida. Sua 

puta, safada.” Auxiliadora foge de casa quando percebe que vai apanhar do avô. 

Segundo a prostituta Bela, companheira de trabalho de Dora, esta “tá viciada em levar 

surra e adora apanhar. Adora uma pea. Adora uma safadeza”. Para a outra companheira de 

trabalho, Ceiça, Dora “é rapariga mesmo, gosta de confusão”.  Pouco antes de ser estuprada, 

Everardo diz que Dora tem que “tomar no cu” porque é “filha da puta”. 

 

III - Como elas se veem? 

 

Auxiliadora é convidada por Maninho para ir à sambada. Apesar de assumir que gosta, 

afirma que não pode ir, porque seu avô não deixa. Poucas frases são pronunciadas por esta 

personagem. Ela está sempre solitária, no estado de espera. À espera do milagre ou da 

confirmação de seu destino. Seu silêncio não é a recusa da pronúncia diante de tamanha 

violência, mas é um sintoma do estado de sujeição. 

Durante a discussão com Bela, Dora, em tom provocativo, diz: “Gosto de safadeza 

sim, gosto muito”. Em diálogo com Ceiça, Dora assume que deseja sair da prostituição: “Cada 

vez mais difícil me livrar dessa merda”, “eu quero é futuro...” 
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 4.2.2. DOR(AS):  corpos silenciados e violentados 

 

 

4.2.2.1 Auxiliadora 

 

 

Que voz é essa? 

Que silêncio é esse?  

Por que tu não fala o que tá pensando? 

 

Cidadão Instigado - Música “Te encontra logo” 

 

 

A forma como a personagem Auxiliadora aparece pela primeira vez na narrativa 

fílmica, colocada sobre o altar, com um facho de luz amarela sobre sua cabeça, concerne à 

imagem da Virgem Maria; não somente por isso, o próprio nome da personagem também 

ratifica essa afirmação, Nossa Senhora Auxiliadora é uma das denominações da Virgem 

Maria. 

 

Figuras 65 e 66 – Auxiliadora exposta nua 

Fonte: Baixio das Bestas 

 

A imagem de Auxiliadora no enclausuramento de um quadro fechado com único foco 

de luz amarela sobre sua cabeça, vigiada de perto por seu avô, o mesmo que a explora, define 

sua posição de corpo objetificado pelo prazer do homem e aponta para uma personagem 

silenciada. 

 

Figuras 67, 68, 69,  70 e 71 -  Elementos do extracampo 



69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Baixio das Bestas 
 

 

Esse quadro limitado, fechado, ganha maior profundidade e sentido à medida que 

apresenta o extracampo, quando reconhecemos as silhuetas dos homens que cobiçam a jovem 

exposta sob um facho de luz. O sistema fechado, para Deleuze (1985, p. 29), não é totalmente 

fechado, 

 

mas, por um lado, ele é ligado no espaço a outros sistemas por um fio mais 

ou menos “tênue”, e por outro é integrado ou reintegrado a um todo que lhe 

transmite uma duração ao  longo desse fio. Por conseguinte, talvez não baste 

distinguir, com Burch, um espaço concreto e um espaço imaginário do 

extracampo, o imaginário tornando-se concreto quando entra por usa vez 

num campo - portanto, quando deixa de ser extracampo. Pois é em si 

mesmo, ou enquanto tal, que o extracampo já contém dois aspectos que 

diferem por natureza: um aspecto relativo, através do qual um sistema 

fechado remete no espaço um conjunto que não se vê e que pode, por sua 

vez, ser visto, com o risco de suscitar um novo conjunto não visto, ao 

infinito; um aspecto absoluto, através do qual o sistema fechado se abre para 

uma duração imanente ao todo do universo, que não é mais um conjunto e 

não pertence à ordem do visível. 

 

A revelação do extracampo dá um sentido ao quadro fechado. Quando é feito o 

travelling para trás, percebemos uma plateia pouco curvada em posição de veneração à 

Virgem, e apresenta Ciço, homem que vai protagonizar a mudança na vida de Auxiliadora. 

Esse movimento também nos coloca em posição de observadores/as que se distanciam do 

problema sem alterar a configuração posta, somos cúmplices daquela violência.  

Para Peixoto e Huninghausern (2008, p. 5), a obsessão dos homens com Auxiliadora, 

nessa sequência, decorre do fato de ela ser virgem, mais do que a nudez. O desejo às virgens 
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acontece, para Perrot (2007, p. 44), porque “as jovens fascinam por seu frescor, sua indecisão, 

seu mistério, pela imagem de pureza”. O brasileiro sempre teve grande identificação com o 

culto à Virgem (D´AVILA NETO, 1994, p. 48)
61

. Para Freire
62

 (1988, p. 155), essa exaltação 

apresentou-se como possibilidade de uma “posição de superioridade da mulher em relação ao 

homem”. Concordando assim com Beauvoir
63

 (1960, p. 194) quando diz que a virgindade, 

“ora temida pelo homem, ora desejada e até exigida, ela se apresenta como a forma mais 

acabada do mistério feminino; é o aspecto mais inquietante deste e ao mesmo tempo o mais 

fascinante”.   

 

Figuras 72 - Cruz da Igreja 

 

F 

 

 

 

Fonte: Baixio das Bestas 

 

 A sequência sugere ao espectador/a um entendimento de proximidade da exploração 

do corpo nu da jovem ao cristianismo, seja no facho de luz que ilumina a virgem no altar, 

“admirada” por seus “fiéis”, até o arrebate do movimento de câmera lançado no plano oblíquo 

com a intenção de revelar que o ato acontece na lateral da igreja católica.  “A Igreja era 

francamente hostil ao sexo feminino, tendo algumas de suas leis aumentado o estado de 

sujeição em que a mulher se encontrava” (FREIRE, 1988, p. 156). 

Uma imagem repulsiva define bem “o frescor da jovem virgem”. Acontece quando 

Heitor, após tocar na vagina de Auxiliadora, cheira a mão e diz, ao respirar fundo: “Ai meu 

Deus, que calor!”, ali está contido o cheiro da pureza, o frescor da juventude.   
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Figuras 73 e 74 - Auxiliadora bolinada pelo avô  

 

Fonte: Baixio das Bestas 

 

Auxiliadora é requisitada a substituir a mulher que falta, pois assume o lugar de neta, 

filha e companheira do velho Heitor. Ela assume as tarefas domésticas, lavar roupas para as 

famílias da cidade e a exposição do corpo despido na lateral da Igreja. De acordo com Perrot 

(2007, p. 43), “as meninas passam mais tempo dentro de casa, são mais vigiadas que seus 

irmãos e, quando se agitam muito, são chamadas de „endiabradas‟”, o que concorda com o 

discurso de Heitor quando diz que precisa “ocupar a cabeça dessa menina, senão o diabo toma 

conta”. Para que a moça não se torne endiabrada é necessária a ocupação da mente, atrelada 

às atividades domésticas e laborais. As jovens são postas para trabalhar mais cedo nas 

famílias pobres, camponesas ou operárias, saindo precocemente da escola (PERROT, 1997, p. 

43). Não há nenhum indício da relação de Auxiliadora com a escola, seu único instante de 

lazer é assistir TV até ser interrompida por seu avô.   

 

Figuras 75, 76 e 77  - Auxiliadora nas atividades domésticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Baixio das Bestas 
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Auxiliadora é vista caminhando pela lavoura de cana-de-açúcar com a trouxa de roupa 

sobre a cabeça. O plano geral situa o/a espectador/a o espaço percorrido pela personagem, ao 

tempo que apresenta a Zona da Mata. Há reiteração das cenas sobre outro ângulo, o que 

denota repetição do cotidiano.  

O comportamento de Auxiliadora nos diz que ela é uma menina solitária, fragilizada, 

silenciada. De acordo com Freire (1988, p. 155), as mulheres recebiam (recebem) a instrução 

de que em “todos os seus atos estivesse presente à dignidade, era de bom tom não dirigir a 

palavra a estranhos e desviar a vista do olhar masculino”. Essa educação do silenciamento 

coloca a mulher em posição de sujeição, não tendo poder da oratória para discursar sobre si, 

sendo sua imagem determinada pelo homem. 

A música que acompanha Auxiliadora na condução é o questionamento do 

espectador/a afetado pelo comportamento da jovem: “O que é que tu quer de mim? Que voz é 

essa? Que silêncio é esse? Por que tu não fala o que tá pensando? Não quero estar 

recuando…” (Música - Te encontra logo - Cidadão Instigado). Essas questões são respondidas 

com o mesmo silêncio. Os corpos exprimem marcas, vestígios e silêncio. (LEITE, 2016, p. 

156)
64

 Para Perrot (2007, p. 16), é claro que as mulheres não estão sozinhas no silêncio 

profundo, nele envolve o continente perdido das vidas submersas no esquecimento no qual se 

anula a massa da humanidade. Segundo a Bíblia a mulher deve conservar o silêncio eterno 

como castigo pela transgressão cometida por Eva. 

 

Figuras 78, 79 e 80 – Ações do cotidiano de Auxiliadora 
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Fonte: Baixio das Bestas 

 

Maninho é um simples nativo da região da Zona da Mata, seu trabalho é cavar uma 

fossa ao lado da casa onde Auxiliadora mora com seu avô Heitor. Em diversos momentos ele 

demonstra interesse na jovem, inclusive, embriagado, enfrenta Heitor dizendo que vai levar 

Auxiliadora dali, mas é sucumbido pela autoridade de Heitor que, mesmo impotente pela 

perna quebrada, o espanta.  

Em breve diálogo Auxiliadora diz a Maninho: “A kombi passou mais cedo hoje e eu 

vim te ver”, demonstrando que sente algum interesse pelo rapaz; ele pergunta se ela gosta de 

“sambada”; “Você não sabe que eu gosto!?”, a moça responde, indicando que os dois têm 

uma relação de proximidade quando questiona o conhecimento dele sobre ela. Ele a convida e 

ela não aceita porque o “vô não deixa” e a conversa é encerrada com a interferência de Heitor. 

Esse é o único diálogo no qual Auxiliadora se posiciona, verbalizando um desejo que seria 

dançar o maracatu com o grupo local.   

 

Figuras 81 e 82 - Auxiliadora conversa com Maninho 

Fonte: Baixio das Bestas                        

 

Everardo insinua que Auxiliadora não é mais virgem e, nesse instante, conta para Ciço 

– o jovem que pertence à família abastada do local, um dos frequentadores da exposição da 

jovem nua pelo avô e que também controla os passos de Auxiliadora pelo lugarejo 

expressando uma perseguição doentia – que Auxiliadora é filha do velho Heitor: “Esse 

negócio de falarem que ela é virgem, 16 anos... ainda mais sendo filha do filha da puta do avô 

dela.” Comparando a virgindade ao cofre, Everardo utiliza uma “fábula” para estimular Ciço a 
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violentar Auxiliadora, ele diz: “Uma vez o chaveiro me disse que tu pode abrir a porta que tu 

quiser. Tu quer arrombar o cofre? Quer? Abre as pernas da menina, caralho.” Essa 

comparação confirma a ideia de que a virgindade é guardada como o tesouro no cofre. 

Auxiliadora se prepara para a exposição no posto, depila a virilha e parte do monte de 

Vênus. Nesse dia, Heitor não vai acompanhá-la por estar com o pé enfaixado; ele faz uma 

série de recomendações e traça um percurso para a menina. No posto, Auxiliadora é 

acompanhada por Dona Angelina que, diferente do avô, permite que os homens a toquem. Um 

homem pega nos seios de Auxiliadora e o outro pega na “buceta”. Auxiliadora tem expressão 

de nojo. Segundo momento em que a personagem é tocada, pois primeiro foi por seu avô e 

agora por dois homens. O contato com o corpo de Auxiliadora está limitado às partes íntimas, 

sem carinho, sem afago: a animalidade do desejo sexista pelo corpo da jovem. 

 

Figuras 83 e 84  -  Auxiliadora é  tocada por dois homens 

Fonte: Baixio das Bestas 

 

Sem a vigilância do avô, Auxiliadora é sequestrada por Ciço, que a leva para o meio 

do mato, aponta uma arma para ela, abaixa a sua calça, fazendo um sexo oral curto e bruto 

como quem deseja saciar a sede. Ele a ameaça constantemente com a arma e grita para que ela 

pegue em seu pênis; ele a penetra com selvageria e logo goza. Ali Auxiliadora tem seu “cofre 

arrombado”, perde o “mistério e frescor da juventude”, escorre pelas suas pernas a “pureza”; 

sentada no chão, a moça chora. Em pé, Ciço, ainda com arma apontada para ela, configura 

uma imagem da conquista do vencedor que sucumbia ao poder da Virgem. Ele finaliza a 

perversão nomeando-a de “lixo”.  A mulher submetida não vale mais nada.   
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Figuras  85, 86, 87, 88, 89 e 90 -  Auxiliadora é estuprada por Cíço 

 

  

 

 

 

 

 

Fonte: Baixio das Bestas 

 

Ao chegar em casa com a roupa rasgada e chorosa, Auxiliadora é questionada sobre o 

que aconteceu, sendo imediatamente julgada e condenada por seu avô, que a chama de  

“Rameira, rameira de beira de estrada é isso que você vai ser. Lambedora de ferida. Sua puta, 

safada.” Para Heitor, Auxiliadora perdeu a honra, ela é culpabilizada pela violência sofrida, “a 

virgindade estabeleceu-se como um valor e corresponde à honra de uma mulher.” (D´AVILA 

NETO, 2004, p. 51).  

 A virgindade das jovens é cobiçada, vigiada até a obsessão; para Perrot (2007), uma 

obsessão familiar e social. Obsessão de Heitor em vigiar e a de Ciço em possuir. Perrot (2007) 

afirma que quando uma jovem é estuprada por um homem, o discurso social é de que ela seria 

complacente, pois poderia ter se defendido. Essa afirmativa se percebe quando Heitor agride 

Auxiliadora, culpabilizando-a pelo estupro. “Infeliz daquele que se deixa capturar. Torna-se 

para sempre suspeita de ser uma mulher fácil. [...] Desonrada, está condenada à prostituição”. 
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(PERROT, 2007, p. 45). É o que acontece com Auxiliadora; depois do estupro, ela passa a 

sobreviver na prostituição.  

 

Figura 91  - Auxiliadora é repreendida pelo avô 
 

 

 

 

 

 Fonte: Baixio das Bestas 

Auxiliadora, a jovem que representa o ideário da Virgem, agora usa short curto e 

camisa vermelha, cabelos penteados para trás e batom; pega a cerveja no bar, é alisada por um 

figurante – interpretado por Cláudio Assis – que conversa com ela, perguntando sobre o 

tempo dela ali, ao que ela responde “há dois dias”; ele a chama de gostosinha e pirralha, 

depois pede que ela vá até ele mais tarde e continua: “Essa daí é tome receba, tome receba”. A 

prostituta é “uma espécie de pária à margem de um mundo hipocritamente moral, pode-se 

considerar a „mulher-perdida‟ como a contestação de todas as virtudes oficiais; sua 

indignidade aparenta-a às santas autênticas, pois o que lhe foi aviltado será exaltado.” 

(BEAUVOIR, 1960, p. 239).  

Para D‟Ávila Neto (1994), citada por Anacleto e Filho (2013, p. 02)
65

, o corpo das 

mulheres é o ponto principal de convergência das estratégias de poder de uma sociedade 

patriarcal. A dominação-exploração passa pelo corpo da mulher, o corpo como campo de 

controle do homem, ao tempo que domina e controla, também explora, invade e aprisiona. 

 

Figuras 92 e 93 - Auxiliadora na prostituição   
 

 

 

 

 

 

Fonte: Baixio das Bestas 
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4.2.2.2 Dora 

 

 

Cada vez mais difícil me livrar dessa merda. 

Fala de Dora 

 

 

A primeira vez que Dora aparece está em companhia de Bela e Ceiça no espaço que 

remete ao salão de um bar onde há cadeiras e mesas. Dora está sentada na cadeira com as 

pernas para cima, demonstrando ser uma pessoa bem à vontade, sem se importar com os ditos 

“bons modos”. Durante uma conversa sobre os clientes e seus desejos por sexo anal, Bela e 

Dora se estranham e Ceiça interrompe a possível briga. Reconhecemos que Dora não mantém 

boa relação com Bela, diferentemente de Ceiça, de quem aparece sempre ao lado dentro do 

prostíbulo.  

Dora se apresenta como uma mulher que gosta de “safadeza”, faz uma expressão com 

as mãos que remente ao tamanho do pênis e provoca Bela dizendo que ninguém  a quer. A 

imagem criada de Dora, nessa cena, é de ser uma prostituta desbocada e despudorada. 

 

 Figura 94  - Dora no prostíbulo 

 

 

 

 

 

Fonte: Baixio das Bestas 

 

Dora apresenta satisfação com a orgia que está por acontecer. Um ambiente em que os 

homens fecham as portas grosseiramente e gritam às mulheres por “cadelas”. As pessoas 

começam a tirar as roupas e Dora abraça Everardo, o lider do grupo, e o empurra para cima de 

Bela, que está sentada, estimulando-o a começar seus atos sexuais por ela.  

 

Figuras , 95, 96 e 97 – Orgia no prostíbulo 
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Fonte: Baixio das Bestas 

 

 Everardo atendendo a indicação de Dora vai até Bela e a provoca, ela reage jogando-

lhe a bebida que estava no copo e ele a pega com violência, e a empurra para dentro do 

quarto. Muitas vozes gritam estimulando Everardo a “comer o cu” de Bela. A voz de Dora é 

perceptível. Ela incentiva o estupro. Everardo joga Bela sobre a cama, retira-lhe a saia e a 

penetra o ânus, na tentativa de defesa, Bela arranha o rosto de Everardo. Durante todo ato de 

violência às vozes perturbam e aos poucos as pessoas vão fazendo silêncio, até que Everardo 

finaliza o estupro, não satisfeito ele chuta sua cabeça por diversas vezes e depois a cospe em 

sinal de desprezo. O corpo de Bela fica estendido na cama. Essa descrição da situação vivida 

pela personagem Bela é para mostrar que a inimizade entre as mulheres desse local pode ser 

tamanha a ponto de uma estimular a violência sexual com a outra. Ao fazer isso, Dora é 

percebida como perversa. Essa característica da perversidade ficará mais acentuada quando 

ele faz comentários sobre o caso e diz que achou pouco o que “o sarara” fez. 

 

 

Figuras 98, 99, 100 e 101 – Bela é estuprada 
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Fonte: Baixio das Bestas 

 

Sua perversidade chega ao extremo quando ela comenta com Ceiça sobre o estupro, 

relatando com entusiasmo o que assistiu: “Pense numa surra. Ela merecia mais, aquela 

bubônica. Mulher, foi tanto chute na cabeça dela, tanto chute que parecia bola de jogo. Eu 

achei foi bom”. Confirmamos a rivalidade entre as duas. Ceiça responde: “É rapariga mesmo, 

gosta de confusão”. Dora é uma mulher marginal que carrega características pervertidas, não 

há nenhuma demonstração de virtude e pureza. Arquétipo da mulher má. A imagem da 

mulher perversa, desbocada e sem relações afetivas está atribuída às prostitutas, mulheres que 

prestam serviços sexuais, não possuem a pureza para o matrimônio, tem-se essa reflexão a 

partir dos postulados bíblicos.    

Nos dias atuais há muitas discussões em torno da possibilidade da profissionalização 

da prostituição, contudo, ainda é uma condição exercida pela falta de oportunidade, pois na 

falta de jurisprudência para assistência às mulheres que estão suscetíveis a incontáveis 

situações de violências, como a personagem Dora.  

 

Figuras 102 e 103 - Dora conversa com Ceiça  

 
 Fonte: Baixio das Bestas 

 

 

Dora dá indícios de que desejaria sair da prostituição: “Coisa mais chata, Dona 

Margarida reclamando o dia inteirinho. Dinheiro que é bom, cadê? Cada vez mais difícil me 

livrar dessa merda.” e continua: “Eu quero é futuro…” 
 

Após Dona Margarida mandar Dora ir embora, ela é vista na praça por Everardo e 
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seus amigos. Nesta sequência estamos do lado do carona no carro de Everardo, assumimos o 

ponto de vista de um dos amigos. Dora entra no carro e os dois vão ao cinema. O cinema é o 

local de encontro entre Everardo e seus amigos, para Ceiça “Ali é o vodu do cão” e completa: 

“Ali é que eu não vou mesmo”. Dora, curiosa, comenta: “Eu nunca fui nesse cinema, mas ia 

sem medo nenhum”. 

 
Figura 104 - Dora  é vista  por Everardo 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Baixio das Bestas 

 

Dora vai ao cinema. Dança no palco do cinema em ruínas para Everardo e seus 

amigos. Ela toma cerveja e dança de blusa e calcinha. Joga cachaça pelo corpo e cantarola. O 

espaço está na penumbra. Ela começa um strip-tease. Everardo retira a calcinha de Dora. Ela é 

agarrada pelos três homens e os beija. Everardo a segura pelo pescoço, momento de tensão.  O 

refletor é acionado e a sombra do grupo é projetada na parede. Dora é violentada com um 

objeto grande e roliço que remete a um cabo de vassoura. Everardo diz: “Filha da puta, tem 

que tomar no cu. Filha da puta”, e em coro os amigos respondem: “Fode essa rapariga”. Um 

ritual perverso de um grupo misógino.   

 

Figuras  105 e 106 - Dora dança e se exibe 

 Fonte: Baixio das Bestas 

 

O ponto de vista para o plano em que Dora dança e se exibe é do espectador/a da 

performance; estamos na mesma posição de Everardo e seus amigos, ocupando lugar na 

plateia. Quando os rapazes sobem ao palco para agarrar Dora, o plano fechado apresenta 

detalhes de cada integrante, o que nos permite concluir que também participamos do ato, de 
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que estamos envolvidos, pela proximidade. Para Bazin (1991, p. 230), “o strip-tease funda-se 

na polarização e na excitação do desejo dos espectadores, cada qual possuindo virtualmente a 

mulher que finge se oferecer”. Jogo de sedução que provoca estímulos sexuais e surpreende 

com a atitude de Everardo e seus amigos que sobem ao palco como se iniciassem um ménage, 

mas a estupram. 

 
Figuras 107, e 108 - Dora agarrada 

Fonte: Baixio das Bestas 

 

 

 Em determinado momento a cena volta-se para a parede, onde identificamos as 

sombras projetadas das personagens. A projeção como ação do fazer cinema dentro do cinema 

sugere uma metalinguagem. Podemos compreender, nessa sequência, que a sombra acentua a 

perversidade; os homens demonstram prazer em submeter a mulher à situação de tortura e 

dor, assumindo o papel de sádicos. As sombras de Everardo e seus amigos, ainda que com 

contornos humanos, diferente do expressionismo alemão que deforma as sombras, carregam a 

monstruosidade na ação, insinuando que o ser humano carrega em si a perversidade.  

 

Figuras 109 ,110, 111 e 112 - Dora é estuprada 

 

 

Fonte: Baixio das Bestas
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 Everardo chupa o “cu” de Dora e vai embora. O corpo de Dora é deixado ao chão. A 

tortura nas partes íntimas das mulheres foi sinal usado por gangues mexicanas para demarcar 

o domínio sobre o território (BENTO, 2010)66. A agressão pelas costas é uma posição que 

fragiliza porque tem menor possibilidade de reação, deixando a vítima sem defesa.  

 
Figuras 113 e 114 - Dora é abandonada 

Fonte: Baixio das Bestas 

 

 

Com escrita poética, Campos (2016, p. 2)
67

 descreve o sentimento de uma pessoa 

estuprada e esse texto traduz os estupros em Baixio das Bestas (2006),  

 

Dos seus olhos escorre a gosma de um sonho. Sangue pútrido ondeando 

entre as pernas, coagulando a esperança. Já não é pessoa nem coisa, sente-se 

um dejeto, resto, cloaca, esgoto. Os cabelos, antes esvoaçantes, presos 

rentes, coruscantes, são, agora, mato fétido, seco, apodrecido. As pernas, 

sempre elásticas, desmontam-se e sustentam o nada, a dor é lancinante e os 

pés claudicam. Se havia antes um caminho, hoje não há mais direções nem 

setas. Procura um atalho para si mesma, mas a cada passo, margeia um 

abismo. Declínio de um templo de carne. Nas maçãs do rosto, a face da 

culpa de Eva. Escorraçada de seu paraíso pessoal, corpo e alma enxotados ao 

umbral por um cataclisma onde o ser perde as raízes de sua própria 

ontologia. Foi o corpo destruído e, se não está morto, jaz sobre um sem-

lugar. Qual o seu lugar possível? Certamente, no lugar dos desvalidos, dos 

subjugados, submetidos, desapoderados. O das valas comuns aos mortos-

vivos. Ser a si mesma é arrastar-se sobre um mar de pedras, tateando uma 

mão que não a deixe se afogar. É assim que se sente e cambaleia um corpo 

estuprado, um corpo no qual se tatuou a marca da sanha daquele que se 

empenhou em dissecar a sua força, destruir o seu destino, esquartejar sua 

potência, destituir-lhe o poder. (CAMPOS, 2016, p. 2)
 

 

 Assim como a prostituta Bela que foi estuprada por Everardo e largada em posição 

prona, Dora também é abandonada em mesma posição. Sabemos que Bela está hospitalizada 

 
66 

BENTO, Berenice. Transfeminicídio: violência de gênero e o gênero da violência. In: Dissidências sexuais e 

de gênero/ Leandro Colling, org. – Salvador: EDUFBA, 2016. p. 43 - 68 
67 

CAMPOS,  ANDREA A. A cultura do estupro como método perverso de controle nas sociedades patriarcais. 

Dossie: Feminismo, Machismo e a Cultura do estupro. Revista Espaço Acadêmico. n º 183. Agosto de 2016.  
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durante o diálogo que a própria Dora tem com Ceiça, mas Dora, após estupro, tem seu estado 

desconhecido. Quando Campo (2016) diz que “foi o corpo destruído e, se não está morto, jaz 

sobre um sem-lugar”, é a imagem que se subscreve o corpo violentado das personagens 

estupradas.  

 

Figuras  115, 116 e 117 – Mulheres estupradas 

  

 

 

 

 

Fonte: Baixio das Bestas 

 

O homem prova sua masculinidade através do domínio dos corpos femininos. Todos 

os casos de estupros dizem muito a partir da forma. Pontos de vistas que adicionam o/a 

espectador/a numa posição ora de cúmplice ativo como participante, ora de cúmplice passivo 

como espectador/a, ora como juiz (observação de julgamento no plano zenital no estupro de 

Bela). As ações são realçadas pela escolha dos elementos cinematográficos que suavizam a 

perversidade, provocando, também por isso, o desconforto. Os corpos são sujeitos à 

dominação/exploração, sem possibilidade de mudança da história. 
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4.3. FEBRE DO RATO: drogas, sexo e poesia 

 

 

Terceira produção em longa-metragem do cineasta Cláudio Assis, produzido em 2011, 

finaliza o que denominamos como a trilogia. O título do filme Febre do Rato remete a uma 

gíria recifense que indica “fora de controle”, o estado ao qual estaria submetido o poeta Zizo, 

protagonista do filme. 

 Dentre as três produções esta é a única em preto e branco; as poesias declamadas em 

inúmeras cenas têm efeito de complemento narrativo. Uma espécie de utopia anárquica de 

convivência na periferia que se almeja. Para além de teto e barriga cheia, o sexo, é outro 

tópico presente no filme.  

 Essa produção cumpre o estigma da frase pronunciada em Amarelo Manga: “O ser 

humano é estômago e sexo”. O sexo, diferente de Amarelo Manga, que é associado ao pudor, 

e de Baixio das Bestas, que tem ligação com a violência sobre os corpos femininos, em Febre 

do Rato, possui um sentido do prazer e de liberdade, naturalizado como necessidade essencial 

da natureza humana. 

De acordo, portanto, com Foucault (1993), citado por Weeks (2010, p. 51)
68

, quando 

este diz: 

 

O sexo é o pivô ao redor do qual toda a tecnologia da vida se desenvolve: o 

sexo é um meio de acesso tanto à vida do corpo quanto à vida da espécie; 

isto é, ele oferece um meio de regulação tanto dos corpos individuais quanto 

do comportamento da população (o „corpo político‟) como um todo. 

 

 

O corpo, em Febre do Rato, é politizado, funciona como uma bandeira de luta para 

qualificar os desejos como inerentes ao humano. A exposição dos corpos e dos desejos opõe-

se à imagem do corpo “inerte, o que se opõe à alma, esta sim viva, perene, imortal, ativa” 

(MÉLLO, 2012, p. 197)
69

. O corpo pulsa e clama por liberdade, o sexo é necessidade básica. 

Percepção estandardizada do poeta Zizo. 

A regulação dos corpos e da sexualidade, para Weeks (2010, p. 55), é o domínio 

 
68

 WEEKS, Jeffrey. O corpo e a sexualidade. In Louro, Guacira Lopes. O corpo educado- pedagogia da 

sexualidade. 3 ed. Belo horizonte: Autentica EDITORA, 2010. p. 35 - 82 
69 

MÉLLO, Ricardo P. Corpos, Heteronormatividade e Performances Híbridas. Psicologia & Sociedade; 24 (1), 

197-207, 2012. Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, Brasil. Disponível em:< 

http://www.scielo.br/pdf/psoc/v24n1/22.pdf> Acesso em 23 de janeiro de 2018. 
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unificado de uma ideia burguesa que visa diferenciar a si mesma da imoralidade da 

aristocracia e da promiscuidade supostamente irrestrita das classes ditas inferiores. Segundo a 

autora, essa visão denota um projeto colonizador que busca remodelar a política e o 

comportamento sexual segundo a sua imagem. Febre do Rato provoca a concepção burguesa e 

cristã quando apresenta a sexualidade enquanto condição humana. 

Importante considerar que essa é a primeira produção do diretor Cláudio Assis a ter 

uma personagem transexual
70

 (trans) interpretada por uma mulher trans. Possivelmente a 

primeira nessas circunstâncias que propõem uma personagem fora da prostituição, casada e 

respeitada por seus amigos e amigas.  

Do mesmo período dessa produção também é “Elvis e Madona” (Marcelo Laffitte, 

2010), filme que apresenta uma personagem travesti. São poucas as produções brasileiras de 

ficção que têm personagens trans e, menos ainda, as que têm essas personagens fora da 

prostituição e que contam dados da vida sem enfrentar os preconceitos e tantos outros 

assédios. 

As personagens femininas de Febre do Rato escolhidas para esta pesquisa foram 

Vanessa e Eneida. A primeira, Vanessa, por ser uma mulher trans casada em uma relação de 

imposição da heteronormatividade
71

, e a segunda, Eneida, por ser a invocação da Musa.  

 Do elenco constam seis personagens femininas: Rosângela, mora e namora com três 

rapazes – Boca Mole, Oncinha e Bira; Dona Anja e Stella Maris, mulheres que mantêm 

relações sexuais com o poeta Zizo; Vanessa, mulher trans casada com Pazinho, amigo de 

Zizo; Marieta, mãe do poeta; e Eneida, a jovem por quem Zizo se apaixona.  

 

 4.3.1 Descrição 

 

I - Como elas são apresentadas? 

 

Vanessa ganha/imprime a sua existência no filme em uma mesa de bar, por meio de 

uma conversa entre Zizo e Boca Mole. Através deles, sabe-se que Vanessa é casada com 

Pazinho e que estão brigados. A forma como o personagem Zizo se refere ao casal sinaliza 

 
70

Termo usado para se referir as pessoas com identidade de gênero dissonante do que socialmente foi 

determinado sendo seu sexo biológico. 
71

Normas estabelecidas pelo patriarcado com base no discurso de que o comportamento heterossexual seja o 

“normal”. Esse pensamento é defendido a partir da estrutura binária Mulher - Homem. 
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que eles vivem uma relação diferente.  

A primeira vez que a personagem aparece é em uma sequência que se inicia contra 

luz
72

, deixando a casa com baixa iluminação. Ainda assim, é possível identificar a mesa de 

madeira, o sofá, cortinas, o tapete ao chão, um espaço organizado. Uma ambiência de vida 

doméstica comum que é interrompida por uma mulher que aparece no portão e chama por 

Vanessa, que está sentada no sofá. Vanessa a convida para entrar. No rádio em volume quase 

inaudível é anunciado o caso da mulher evangélica que pegou o marido com a amante, mesma 

notícia ouvida no carro de Isaac em Amarelo Manga. 

 

Figuras 118 e 119 – Primeira aparição de Vanessa 

Fonte: Febre do Rato 

 

Vanessa é uma mulher trans, branca, alta, corpulenta, aparenta ter 30 anos, loira, 

cabelos compridos e alisados, usa vestimenta que realça seus contornos. Casada com Pazinho. 

Cabeleireira, seu salão é em sua residência. Conhecida e respeitada pelas outras personagens.   

 

  Figura 120 – Primeira aparição de Vanessa 

 

 

 

 

 

 Fonte: Febre do Rato 

 

A segunda personagem é Eneida; ela aparece depois de vinte minutos de filme, como 

uma peça figurativa numa roda de conversa na festa de comemoração da Páscoa no quintal de 

Zizo. Ela ri da piada contada por Boca Mole sobre a cidade de Recife. Chama atenção do 

poeta, que a encara. 

 
72 

Esse plano realça a personagem e a separa do fundo. 
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Figuras 121 e 122 – Primeira aparição de Eneida 

 

Fonte: Febre do Rato 

 

Ela é jovem, estudante secundarista, não branca, com aparência de 20 anos, estatura 

mediana, cabelos pretos, curtos e soltos. Usa calça ou saia e blusas folgadas com ou sem 

botões. Tem seu jeito desengonçado, não porta a sensualidade dos signos femininos 

legitimados. É uma personagem bissexual e a musa do poeta Zizo.   

 

Figura 123 - Eneida 

 

 

 

 

 

Fonte: Febre do Rato 

 

 

II - Como elas são vistas pelos outros personagens do filme? 

 

Vanessa é chamada de “puta” por seu marido, Pazinho, quando este conversa com 

Zizo e, em outro momento, ele afirma que Vanessa “é o homem da minha vida”. Para a amiga 

Rosângela, Vanessa é “apaixonada e romântica”. Para Zizo, o casal Vanessa e Pazinho é “o 

casal do caralho”, para sua amiga Eneida, Vanessa é “uma menina doida”. Para Dona Marieta, 

mãe de Zizo, Vanessa é “linda, a melhor mulher para Pazinho”. 

Já a personagem Eneida, para Boca Mole, amigo da jovem, “é a musa de Zizo”. Para 

Zizo, Eneida tem nome de “guerra”; “É uma mulher de excessos”, “uma mistura de puta com 

puta”, “a musa da Independência”. Rosângela, também amiga de Eneida, diz que ela tem 

atitudes de velha; para a amiga Vanessa, Eneida está aproveitando o momento presente. 
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III - Como elas se veem? 

 

Vanessa demonstra arrependimento e generaliza ao dizer que suas atitudes são 

“merdas”. Durante uma conversa com Pazinho, ela diz: “É diferente o que, Pazinho? A gente 

tem pau do mesmo jeito. A única diferença é que eu tenho peito e tu não. E eu depilo meu 

corpo para ficar gostosa e tu não. Então me diga que diferença? Que diferença a gente tem? E 

mesmo que fosse diferente que diferença fazia?”. 

Eneida diz que não gosta de ser observada sem seu conhecimento quando fica sabendo 

que Zizo a persegue.  Ela afirma que não se ofende em ser chamada de puta. 

 

 

 4.3.2 Corpos marginais; personagens periféricas 

 

4.3.2.1 Vanessa 

 

E mesmo que fosse diferente, que diferença fazia? 

Fala de Vanessa 

 

O nome de Vanessa é citado durante a conversa entre Boca Mole e Zizo na mesa do 

bar, eles estão na companhia de Stella Maris e Dona Anja. Através do diálogo passamos a 

conhecer a personagem e o enlace que justifica sua participação na narrativa.  

 

Boca - encontrei Vanessa que estava aperreada com Pazinho. 

Eu não sei quem comeu que não podia comer, ou o que não 

comeu ali… tu sabe como é ali. 

 

Zizo - Ali é briga de iguais.  

 

Boca - Fale lá uma palavra bonita pra ela, pra ver se suaviza.  

 

Zizo - Os dois afoitos que se completam. Por isso que eu falo 

alto. Falo alto e em bom tom que é pra todo mundo ouvir.  Que 

eu acho Vanessa e Pazinho um casal do caralho.  

 

 

No diálogo entre Boca Mole e Zizo fica subentendido que há algo de diferente no 

casal Vanessa e Pazinho. A fala de Boca “eu não sei quem comeu que não podia comer...” e 

as de Zizo “ali é briga de iguais” e “os dois afoitos que se completam” e a sua postura em 
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projetar a voz para se fazer ouvir quando diz “eu acho Vanessa e Pazinho um casal do 

caralho”, são falas e atitude que reforçam o reconhecimento do casal e também inserem 

curiosidade no/a espectador/a para conhecer o casal.  

Vanessa é uma mulher trans, esse reconhecimento, que antecipa sua aparição, gera 

uma bifurcação de sentidos. Para Butler (2016, p.35), “a questão do reconhecimento [de 

pessoas transgêneros] é importante, pois se nós dizemos que acreditamos que todos os sujeitos 

humanos merecem reconhecimento igual, presumimos que todos os sujeitos humanos são 

igualmente reconhecíveis”.  Contudo, em que medida esse reconhecimento antecipado de uma 

personagem pode ser um reconhecimento enquanto ser humano e não como sublimação do 

“anormal”?  A forma como a personagem é citada e o contexto em que seu nome é inserido 

provoca o imaginário do espectador/a para decifrar os enigmas “briga de iguais” ou até 

mesmo “eu não sei quem comeu que não podia comer”.  

Conhecemos a personagem Vanessa na sequência em que Rosângela vai visitá-la. 

Com o ponto de vista de dentro da casa, em contraluz
73

, percebemos Vanessa entre luz e 

sombra, e aos poucos a personagem é revelada. Até aqui entendemos que a apresentação 

dessa personagem em específico é ato de cair os véus
74

, e aos poucos é mostrada. Supomos 

que esse desvelar da personagem de forma gradual provoca certa curiosidade no/a 

espectador/a. 

 

Figuras 124, 125  e 126 - Vanessa recebe a visita de uma amiga 

 

 

 

 

 

 
73

 “É uma fonte de luz que atinge o personagem pelo lado contrário da câmera. Geralmente é uma luz dura, e 

desenha uma silhueta que destaca o personagem do fundo”. (Cadernos Temáticos – Fotografias e Audiovisual) 
74

 O cair dos véus é uma ação da dança dos Sete Véus, que significa deixar revelar os mistérios ocultos. 
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Fonte: Febre do Rato 

 

O movimento de câmera se aproxima das duas, restando um plano fechado dos rostos 

das personagens, o que realça a importância do diálogo estabelecido por elas. Rosângela 

procura saber da amiga os motivos da sua tristeza, e Vanessa lamenta: “Acho que ele não 

volta mais”, referindo-se a Pazinho, seu esposo. Rosângela a questiona sobre sua atitude, não 

deixando explícito o que aconteceu. Vanessa, demonstrando arrependimento, diz: “Eu só faço 

merda mesmo”. E, em seguida, como reviravolta dessa posição, diz: “Olhe, também se ele 

quiser, ele que venha.”. Rosângela tenta acalmá-la dizendo que tudo dará certo e, com 

esperanças, Vanessa pergunta se dará mesmo. Rosângela continua: “Sua romântica, 

apaixonada”, e Vanessa concorda: “Sou mesmo”. Na sequência descrita, percebemos que 

Vanessa oscila entre a insegurança e confiança em si. Uma mulher apaixonada que se culpa 

pelo afastamento do seu esposo. 

Em uma conversa entre Zizo e Pazinho, esposo de Vanessa, este diz: “Aquela puta. 

Olhe, eu fico até tremendo quando eu penso nisso, safadeza ali virou um vício, não quero 

mais falar nisso não”, referindo-se a Vanessa. O mistério em torno do que Vanessa tenha feito 

ganha contorno nessa fala, o que aponta que a briga do casal tem a ver com traição por parte 

de Vanessa. O que se confirma quando Pazinho diz: “Você não consegue ficar sem dar 

esse...”. E na fala de Vanessa que, ao descobrir a traição de Pazinho, diz: “Eu só sei que se o 

assunto fosse comigo o carnaval já tinha começado. Eu era a puta, escrota, rameira. Mas era o 

senhor que estava se divertindo com os amigos, não era?”. O questionamento de Vanessa 

provoca a discussão em torno das diferenças de gênero e do comportamento esperado para 

mulheres e homens; é aceitável que o homem se relacione com mais de uma pessoa, mas, no 

caso da mulher, isso afeta a honra masculina.  

A heteronormatividade é a regulação dos corpos e comportamentos sociais a partir da 

heterossexualidade, definida como normalidade e muito defendida pela religião judaico-cristã 

e por muito tempo por cientistas. A patologização foi uma tentativa de justificar os corpos que 

estão fora da caixa da heteronormatividade. Para Méllo (2012, p. 199), 

 

Criados os corpos inertemente sexuados, ou seja, corpos tatuados pela 
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natureza que nos ditam como devemos habitá-los, sendo a tatuagem 

principal a que se encontra nas genitálias, temos consequências importantes: 

se existem diferenças e o corpo feminino é perfeito à maternagem (portanto 

ao privado) e o masculino é perfeito à guerra (portanto ao público), os corpos 

só devem se unir também de modo perfeitamente normal: um homem com 

uma mulher. A heterossexualidade é o modelo de normalidade. Fora desse 

modelo temos patologias: um corpo mal tatuado pela natureza ou um ser que 

deseja mudar a tatuagem natural. Vemos que não se trata de um preconceito 

exclusivamente religioso, mas uma afirmação científica. 

 

A relação entre uma mulher trans e um homem cisgênero
75

 desestabiliza a 

heteronormatividade marcada na sociedade pela hegemonia patriarcal. O que se percebe do 

personagem Pazinho é a exigência de que o comportamento de Vanessa seja o mesmo 

esperado da mulher cisgênero e casada, como exemplo de Kika, admirada por Kanibal em 

Amarelo Manga. Vanessa, não ocupante desse lugar, subverte a cultura das relações e 

compromete a solidez da heteronormatividade em Pazinho. 

A personagem Vanessa tem sua existência em função de Pazinho; sempre 

acompanhada dele nos espaços públicos, recebe suas amigas em casa. Apesar de ser 

cabeleireira e ter seu salão de beleza na extensão de sua casa, ela não recebe nenhum/a 

cliente. Essas imagens não aprofundam a subjetividade da personagem e a colocam em um 

eterno conflito amoroso. 

A sequência do diálogo de conciliação do casal Vanessa e Pazinho acontece em três 

cenas com continuidade do diálogo numa montagem alternada, sugerindo que a conversa foi 

tida repetidas vezes, com entonações diferentes.  

 

Figuras 127 e 128 – Vanessa e Pazinho 

Fonte: Febre do Rato
 

 

 

Uma das cenas acontece no “Bar Saudades”, um local público e com nome sugestivo 

para a situação de afastamento do casal. O tom do diálogo vai do harmônico ao colérico por 

 
75

Termo que diz respeito as pessoas cuja identidade de gênero está de acordo com o que socialmente foi 

estabelecido como padrão para seu sexo biológico. (JESUS, 2012) 
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parte de Pazinho. Outra cena acontece à beira mar, o casal está sentado em um sofá velho, a 

conversa é equilibrada e Vanessa tem mais liberdade para falar. A terceira cena acontece na 

casa do casal, Pazinho toma a fala para si e grita, Vanessa emite poucas frases, sendo 

abruptamente interrompida por ele. Nesse espaço privado, Pazinho assume uma postura 

agressiva diferente das que ele costuma ter em espaços públicos.  

 

 Figuras  129, 130, 131, 132, 133, 134 e 135 - Diálogo entre Vanessa e Pazinho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Febre do Rato 

 

Nas últimas imagens vemos as personagens cada qual em uma extremidade, mantendo 

distância, o que sugere que a questão discutida não foi resolvida. O movimento de câmera 

termina a sequência no mar, sugerindo que o mar leva as desavenças do casal que vai reatar a 
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relação, até a traição de Pazinho.
 

Ao ser questionada sobre suas atitudes, Vanessa diz: “Eu não sei… Me deu uma coisa, 

uma vontade, e aí eu fiz. Mas olhe, eu estou muito arrependida”. Em um diálogo com a 

amiga, Vanessa declarou que só faz “merdas” demonstrando arrependimento; aqui, ela 

confirma o sentimento. Ainda que arrependida, ela se mostra sincera com seus desejos e não 

mente para Pazinho o que se presume quando ela diz: “Pra tu eu conto sempre toda a verdade. 

E o que é que eu ganho de você? Um fora”.  

 À beira mar, Pazinho, calmo, diz que é diferente a posição de cada um na relação e 

Vanessa argumenta: “É diferente o que, Pazinho? A gente tem pau do mesmo jeito. A única 

diferença é que eu tenho peito e tu não. E eu depilo meu corpo para ficar gostosa e tu não. 

Então me diga que diferença? Que diferença a gente tem? E mesmo que fosse diferente que 

diferença fazia?”. Vanessa questiona a diferença entre ela e Pazinho, se a diferença entre a 

mulher e o homem for a genitália, qual a diferença entre eles se os dois possuem “pau”? 

Vanessa problematiza o binômio homem/mulher estruturado na cultura patriarcal judaico-

cristã ao questionar a diferença e se apropriar das diferenças e semelhanças anatômicas para 

definições dos papéis sociais.   

Vanessa pontua traços culturais que demarcam a diferença entre homens e mulheres 

dentro da heteronormatividade, a exemplo da depilação, que corresponde à retirada do 

excesso de pelos do corpo. Essa atividade estética tem por objetivo distinguir os corpos 

masculinos dos femininos já que “a ideia do viril, do macho, passa pela ideia do pelo. O corpo 

feminino, fisiologicamente, não tem pelo exposto na mesma proporção que o homem
76

”. 

Logo, Vanessa se distancia da imagem de virilidade masculina à medida que se modela 

aproximando-se do corpo feminino.  

Quando ouvimos “mesmo que fosse diferente, que diferença fazia?”, vemos a posição 

de todas as outras personagens, mulheres cisgênero, que mesmo diferente dos homens na 

genitália – pau e buceta – são submetidas por uma diferença. O porquê da diferença? Para 

Pateman (1993, p. 21)
77

 A diferença sexual é uma diferença política; a diferença sexual é a 

diferença entre liberdade e sujeição”. Essa citação nos leva a pensar na colonialidade de 

gênero a partir da concepção de corpos generificados, ou seja, rotulados a partir da genitália e 

 
76 

Fala da Drª. Professora de Psicologia Social da Universidade de Brasília (UnB), Suely Guimarães em 

entrevista ao Portal do Jornalismo  no link http://jornalismo.iesb.br/2015/08/10/depilacao-feminina-tambem-e-

uma-questao-cultural/  
77 

PATEMAN Carole. O contrato sexual. Tradução Marta Avancini: -- Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1993.  

http://jornalismo.iesb.br/2015/08/10/depilacao-feminina-tambem-e-uma-questao-cultural/
http://jornalismo.iesb.br/2015/08/10/depilacao-feminina-tambem-e-uma-questao-cultural/
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assim atribuindo-lhe funções sociais. Assim como o gênero é uma construção social e 

histórica, o sexo também é uma construção. Portanto, a questão apresentada pela personagem 

Vanessa é coerente e silencia Pazinho que não tem respostas.   

A heteronormatividade exerce forte influência em nossa sociedade definindo papéis e 

estabelecendo normas que resvalam para as produções cinematográficas na construção das 

personagens, colocando as mulheres na posição de objeto do desejo sexual, da inspiração para 

criação, do fetiche; seja qual for o desejo as mulheres são criações do imaginário patriarcal 

para satisfazer o homem.  

 No dia da Independência do Brasil, Zizo vai às ruas com os/as amigos/as para exigir 

além de teto e comida, a liberdade sexual. Em um momento específico, em que Zizo declama 

poesia para sua musa, e em que os/as participantes mostram partes de seus corpos, acontece 

uma abordagem policial e Zizo e Vanessa são presos. Não fica claro o motivo pelo qual 

Vanessa foi detida, pois, assim como ela, outras mulheres estão com os seios à mostra, e 

outras totalmente nuas. O que demonstra uma atitude de desigualdade frente a mesma 

contravenção. Supomos que essa prisão de Vanessa ganha sentido com a fala de Butler 

quando diz que: 

 

as normas de gênero estão profundamente relacionadas a como e de que 

maneiras nós podemos aparecer no espaço público; a como e de que 

maneiras o público e o privado são diferenciados, e como essa distinção é 

instrumentalizada a serviço da política sexual; quem será criminalizado com 

base na aparência pública (com isso, quero dizer: quem será tratada como 

criminosa e produzida como criminosa, o que não é sempre o mesmo que ser 

a pessoa criminosa denominada por um código legal que discrimina contra 

manifestações de certas normas de gênero ou certas práticas sexuais); quem 

não conseguirá proteção pela lei, ou, mais especificamente, pela polícia, na 

rua, ou no emprego, ou em casa - em códigos legais ou instituições 

religiosas. (BUTLER, 2016, p. 34) 

 

 

Figuras 136 ,137 e  138 - Polícia intervém no protesto do dia da Independência 
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Fonte: Febre do Rato
 

 

Atentando para a ordem dos fatos exibidos pressupomos que a justificativa possível 

para entender a discriminação sofrida por Vanessa frente às suas companheiras é a sua 

condição de mulher trans, sua possível ameaça à moralidade. 

Esse filme passa uma superficial ideia da igualdade entre os sexos, pois os homens e 

mulheres ocupam os mesmos espaços, demonstram desejos sexuais de forma igualitária, mas 

voltamos a lembrar de Kaplan (1995, p. 17), quando diz que “se arranhamos a superfície, lá 

está um modelo conhecido”. Observamos que as personagens femininas ocupam o espaço 

como companheiras dos homens, e que, se suprimidas, não fariam falta à narrativa.   

Vanessa se separa de Pazinho e passa a morar com Dona Marieta, mãe de Zizo. Ele 

pede que Eneida diga a Vanessa que vai “ficar esperando por ela, [...] Ela é o homem da 

minha vida”. A fala de Pazinho pousa na desconstrução da imagem de Vanessa enquanto 

mulher, provocando uma reflexão sobre a construção de gênero/sexo. O personagem 

demonstra reconhecimento de igualdade entre eles.  

Vanessa é a personagem protagonista desse filme dos primeiros 20 minutos até a 

aparição de Eneida, invocada como musa para as inspirações do poeta Zizo, ganhando 

destaque na narrativa, como veremos adiante. 

 

 

4.3.2.2 Eneida 

  

 

Menina Eneida é a musa de Zizo - 

 fala de Boca Mole. 

 

  A primeira aparição de Eneida é na Festa da Páscoa no quintal de Zizo, na roda de 

amigos que interagem e falam sobre sexo. Uma piada contada por um dos rapazes fala da 

prática do sexo livre em Recife, onde eles vivem e local onde o filme se passa.  

O sexo é assunto recorrente nessa produção, fazendo jus à frase “o ser humano é 
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estômago e sexo” A percepção de que todo ser humano é guiado pela fome e pelo sexo ignora 

as ações culturais sobre os corpos.  

 

 

 Figura 139 – Eneida entre amigos 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Febre do Rato 

 

 Retomando a personagem, torna-se conhecido seu nome quando ela se apresenta a 

Zizo como Eneida.  O poeta chama atenção para o nome “Eneida”, título do poema de 

Virgílio no século I a.c. “Na primeira parte ele narra uma viagem, na segunda é uma guerra. 

Tu tem nome de guerra”, diz Zizo a Eneida.  

No poema “Eneida”, de Virgílio, há, segundo Thamos (2007)
78

, quatro versos que 

correspondem à invocação à musa. Musa refere-se às nove filhas de Júpiter com 

Mnemósine
79

, responsável por toda inspiração do ser humano. Ela é a deusa da memória. A 

personagem tem nome de poema e é a encarnação da musa ao inspirar a criação do poeta 

Zizo. 

 

   Figuras 140 - Zizo apresenta-se a Eneida 

 

 

 

 

 

Fonte: Febre do Rato 

 

 
78 

THAMOS, Márcio. Ó Musa, agora as causas: uma leitura da invocação da Eneida. Universidade Estadual 

Paulista – Brasil. Clássica, 20.1 2007. p. 115 – 224. 
79

 Mnemósine é a deusa da memória. Suas musas são Calíope - Musa da Poesia Épica, Clio - Musa da História, 

Erato - Musa da Poesia romântica, Euterpe - Musa da Música, Melpômene - Musa da tragédia e alegria, Polimnia 

- Musa da poesia lírica, Terpsícore - Musa da dança, Talia - Musa da comédia, Urânia - Musa da astronomia e da 

astrologia. 
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O poeta paquera a jovem e a convida para “trepar”. O convite é recusado com a 

resposta: “tenho namorado”. Eneida convoca a imagem de um homem para rejeitar a 

investida, como se o “não” fosse insatisfatório para aquietar o interesse de Zizo. A negação de 

Eneida não é respeitada pelo poeta que insiste em possuir a jovem.  Zizo completa: “Não 

estou pedindo para namorar, só quero trepar”. Eneida é, nesse momento, para Zizo, mais uma 

mulher com quem ele deseja “trepar”. Um corpo em “concavidade, esburacado, marcado para 

a possessão, para a passividade” (PERROT, 2007, p. 63). 

Eneida, a musa, é vista caminhando pelas ruas, distraída, com passos largos, mochila 

nas costas, roupas folgadas. A câmera assume o ponto de vista de quem observa ao longe, 

como quem vigia.  

 

Figuras 141, 142 e 143 - Eneida na rua 

 

 

 

 

  

    

Fonte: Febre do Rato 

 

Feijó (2015)
80

 acredita que, ao encontrar a musa, uma mistura de desejo e abstenção 

do desejo, o poeta torna-se a pessoa através de quem seu poema pode finalmente ser escrito. 

O poema narrado por Zizo em voz off  ratifica a sensação de constante vigilância. 

 

O olhar observa a coisa que se aproxima, sem cálculos, sem mimos, sem 

bordas, observação certeira e ajustada das coisas postas sobre as coisas finas. 

Mais incutido de traição e engano, e eu ali à espreita, vejo dos lados surgir a 

vaidade dos sonhos e das coisas sombrias. Observo a coisa que se aproxima 

com a arma em punho, e na outra, bastante trêmula, o desprezo de suas 

 
80 

 FEIJÓ, António M. Uma admiração pastoril pelo diabo: (Pessoa e Pascoaes). INCM, Imprensa Nacional-

Casa da Moeda, 2015. e-books 
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investidas, desnudas a porta dos dias. Semimorta no centro do mundo, 

agressiva nas coisas miúdas e abstrata nos problemas dos dias. 

 

Supomos que Zizo é responsável pela vigilância quando ele diz a Eneida “queria te ver 

vista de longe, eu sempre faço isso...” e ela rebate “você é doido. Que porra é essa? detesto 

essa ideia de ser vista sem ver”. A perseguição doentia de Zizo é exposta pelo próprio 

personagem como ação “natural” de um homem apaixonado. Ele completa: “Eu vejo com os 

olhos, eu vejo bem direitinho. Faço mal nenhum, nem muito, nem pouco…” Os dois, longe da 

festa junina, dividem um barco atracado, conversam com proximidade: 

 

Zizo - Sabe que com o balanço da maré você parece o equilíbrio entre puta e 

puta?  

Eneida - Ser chamada de puta não me ofende. 

Zizo - Não estou querendo te ofender não. Só estou querendo entender por 

que você insiste em não ficar comigo.  

Eneida - Não insisto. Não me interessa. O que eu gosto em tu não cabe em 

mim, não me veste.  

Zizo - E não cabe por falta ou por excesso? Porque se for por falta eu vou 

atrás, se for excesso eu me mutilo. 

 

Figuras 144 e 145 - Eneida com Zizo na festa junina 

Fonte: Febre do Rato 

 

Nesse diálogo Zizo é mais insistente com Eneida. Ele diz não compreender o porquê 

dela não aceitar “trepar” com ele. O sexo de Eneida é obsessão para Zizo. Quando ela 

pergunta o motivo dele a ter convidado para estar ali, ele diz: “Para fazer o que eu quiser com 

você e ninguém vai perceber. Beijar tua boca e morduscar tua língua. Tocar no teu peito e 

arrancar teu mamilo. Penetrar no teu ventre até sentir o gozo beirando teu sangue até os gritos 

de prazer-dor.” Mas ela o enfrenta dizendo não ter medo dele: “Tu acha que eu tenho medo de 

tu, é? Acha? Conhecestes alguém que tem medo de tu?”. 

Eneida não se ofende em ser chamada de puta, porque a puta remete à ideia de 
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liberdade sexual e ao controle de seu corpo e dos seus desejos. Toda mulher que fuja dos 

arquétipos da santa é avaliada pelo olhar masculino como puta. 

 O plano médio, nesta cena, dá “equilíbrio entre distância e envolvimentos afetivos e 

entre proximidade e afastamentos perceptivos tornando-o especialmente propício para a 

apresentação de cenas de diálogo entre diversas personagens [...]” (NOGUEIRA, L. 2010, p. 

39). 

Vanessa questiona Eneida acerca do motivo pelo qual ainda não deu a “xoxota” a Zizo 

e “pra que tanta frescura?”, responsabilizando-a por “cutucar” o poeta. Esse diálogo mostra 

que é imposta à mulher a responsabilidade por estimular os desejos dos homens, sendo por 

isso obrigada a saciá-lo.  

Responsabilizar a mulher pelo desejo que instiga é um pensamento perigoso, pois se 

Zizo não recebesse como inspiração “o desprezo de suas investidas” na jovem, ele, assim como 

Isaac em Amarelo Manga ou Ciço em Baixio das Bestas, poderia tomar uma atitude violenta 

quanto a Eneida, culpabilizando-a pelo desejo dele. 

Em outro momento, com outras pessoas, Eneida mais uma vez é questionada sobre sua 

decisão de não ter se relacionado com o poeta: “Por que tu não fica com o poeta?”, pergunta 

Rosângela a Eneida, que responde com outra pergunta. Rosângela continua: “Ele não gosta de 

velha?” e Eneida retruca: “E eu sou velha?”, Rosângela: “Tu é um pouco velha na atitude, 

sim…” Em oposição à fala de Rosângela, Eneida inicia um ménage – relação sexual entre as 

três personagens – que estaria, no imaginário social, relacionado às atitudes dos jovens, 

contrapondo a imagem de velha como foi chamada por Rosângela. Como se não fossem 

suficientes as insistentes investidas do poeta, as amigas mais próximas, Vanessa e Rosângela, 

defendem a ideia de uma relação sexual entre os dois.  

 

Figuras 146 e 147 - Eneida no ménage 

 

Fonte: Febre do Rato 
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Eneida produz imagens do seu corpo na máquina de fotocópias: rosto, seios e 

genitália, que são montadas por Zizo e expostas em seu ateliê. Elas se tornam um simulacro 

do corpo de Eneida. A sublimação do sexo em um filme que faz apologia à liberdade sexual 

reafirma a imagem da personagem como musa. Ettiénne Gilson, citado por Feijó (2015) 

considera que os poetas são seres hermafroditas espirituais, em que o macho insemina a si 

mesmo e a musa apenas lhe inspira as ideias que ele já possui.  

Em um momento de descontrole, Zizo usa a montagem como estímulo sexual e se 

masturba intensamente frente a essas imagens. Para Feijó (2015), quando o poeta viola a musa 

ou a imagem concebida do ser intangível, inflamando o gozo, ele terá sobre si a secura 

imaginativa. Depois desse gozo, o poeta e a musa não têm mais contato, ele aparece 

cabisbaixo até o reencontro no dia da manifestação organizada por Zizo. 

 

Figuras  148, 149, 150  e 151 - Eneida faz imagens do seu corpo 

Fonte: Febre do Rato 

 

Eneida lê o jornal Febre do Rato e, à medida que recita um poema de Zizo feito para 

ela, coloca a mão por dentro da calcinha e se masturba até atingir o orgasmo ao final do 

poema. O plano parte do joelho para cima e mostra a personagem deitada com as pernas 

abertas; tem-se a genitália próxima ao olhar do/a espectador/a. A atração de Eneida por Zizo 

tem forte relação com a disposição criativa e intelectual do poeta. O prazer é experimentado 

pela distância dos corpos, o que remete à fala de Eneida quando diz “o que eu gosto em tu não 

cabe em mim”. 

Dada viu tão mundo/ levanta sorrindo inocente/ mostrando descrente o 

fundo/ fudendo calada na noite/ sempre em distante Eneida/ sua prosa leve e 



101 

 

 

solta. Eneida sua atitude fria aterroriza. Receba no rosto sorrindo, mirrado no 

espelho, nem tanto dá pra reparar o reflexo, com o cabelo complexo da 

buceta da menina/ amiga enfadonha/ receba nesse corpo vadio, a baba do 

quiabo tocado pela imaginação… 

 

 

 

Figuras 152 , 153 e 154 - Eneida masturba-se 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Febre do Rato 
 

O plano emoldura ao estreitar a imagem da personagem, tomando suas pernas abertas 

em primeiro plano e seu rosto com profundidade, permitindo que se perceba o prazer que ela 

tem em se masturbar ao ler a poesia referida. “Uma cena de grande intensidade dramática 

tende a ser mostrada através de planos cada vez mais apertados, com o objetivo de aproximar 

mais e mais o espectador da personagem” (NOGUEIRA, L. 2010, p. 23). 

O poder que Eneida exerce sobre o poeta é tão grande que quando ele, imerso no 

discurso crítico e político sobre a sociedade capitalista, percebe a presença de Eneida, 

interrompe a fala e diz: “Eu nunca acreditei, mas parece que Deus acabou de provar a sua 

existência. E fez surgir no dia de hoje a musa da Independência
81

… vem pra cá”.  Ao 

reencontrar a musa afastada, inebriado pelo desejo, Zizo muda o rumo do pronunciamento 

para declamar um poema a Eneida: “Passei os últimos dias pensando nela. Fiz um poema para 

ela. Quer ouvir? [...] Essa aqui vai das coisas que não se realizam por excesso para as coisas 

que não são por não terem cabimento”. 

 

 
81 

 Grifo nosso 
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Escrevi o meu nome num sacrário que se encontra ao lado da geladeira e 

próximo aos pequenos frascos de remédio. E junto a isso tem uma estante e 

sobre esta estrutura um espelho que reflete o rosto do homem com quem 

cotidianamente tu compartilhas o dia, e faz coisas diferentes como declamar 

o abecedário de trás pra frente e eleger certas cores raras como suas 

preferidas. 

 

O homem comum, o mesmo do espelho, não acreditava muito nos 

pensamentos e começou a listar: passei o dia contando passos, arrumando 

coisas, desfazendo nós, roendo as unhas, rolando só, assistindo TV, 

descobrindo ruas, circulando mapas, fumando cigarros, trapaceando 

bandidos, viciando o organismo, analisando o sangue, regendo conflitos, 

adulando desejos, reinventando sonhos, evitando pânicos. 

 

Destratou seus sentimentos como que pedindo benção a Deus e ao Diabo pra 

o livrar das contas. E entrou em casa. Deixou a arrogância lá fora 

descansando pra beijar a juventude que dormia no sofá. Beijou, e sua mão 

entrou tanto, tanto, tão longe que alcançou o coração do sonho, e ali teve a 

certeza que queria entrar no sonho por inteiro. Mas ela acordou e disse que a 

organização é a maneira mais privilegiada de ser medíocre. O homem 

comum concordou enquanto retirava o seu braço ainda com o cheiro do 

sonho. 

 

 
Figuras 155, 156, 157, 158  e 159 – Zizo declama poesia para Eneida 

  

   

 

 

 

 

 

Fonte: Febre do Rato 
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O movimento de câmera passeia entre o público que assiste à declaração de Zizo em 

cima do carro; em cada movimento de câmera vemos as pessoas com menos roupas até que 

algumas ficam totalmente nuas.  

O plano americano é mantido junto ao plano de situação. Sobre o plano americano, 

Nogueira L. (2010, p. 40) afirma que  

 

Este tipo de enquadramento procura tirar o maior partido da linguagem física 

do ator: mostrando uma personagem em pé, nele cabe, portanto, toda a 

informação relevante, incluindo as mãos e a cintura (uma certa genealogia 

deste tipo de plano remete para os duelos do western clássico como 

momento decisivo da sua institucionalização), ao mesmo tempo que se 

subtrai a parte do corpo humano expressivamente menos determinante: os 

pés.  (NOGUEIRA, L. 2010, p. 40) 

 

O plano de situação, para este, autor é considerado fundamental “para assegurar uma 

perspectiva geográfica clara e ampla do espaço da ação para o espectador. No fundo, este 

plano contextualiza os acontecimentos e permite-nos saber, por exemplo, quem intervém na 

ação” (NOGUEIRA, L. 2010, p. 48). 

A personagem Eneida ganha destaque na trama pelo interesse que desperta no poeta. 

Ele a segue, persegue, tentando convencê-la a fazer sexo com ele. Como ela nega e se afasta, 

ele fica fragilizado. De acordo com Perrot (2007, p. 65) “o sexo das mulheres é um poço sem 

fundo, onde o homem se esgota, perde suas forças e sua vida beira a impotência”. Para 

Kierkegaard, citado por Perrot (2007, p. 65), “a mulher inspira o homem enquanto ele não a 

possui”. Essa apercepção se insinua também na fala de Boca Mole, amigo de Zizo, ao dizer 

que o interesse do homem aumenta quando leva um não. 

A compreensão de que a personagem Eneida é a musa de Zizo vem da construção da 

narrativa a partir da montagem, através das colocações dos próprios personagens quando 

dizem: “a musa da independência” (Zizo) ou “menina Eneida é a musa de Zizo” (Boca Mole). 

Norma Telles (2006)
82

 faz uma descrição sobre as mulheres nos romances que se assemelham 

a Eneida no imaginário do poeta:  

  

À mulher é negada a autonomia, a subjetividade necessária à criação. O que 

 
82 

TELLES, Norma. Escritoras, escritas, escrituras. In: DEL PRIORE, Mary (Org.). História das mulheres no. 

Brasil. São Paulo: Contexto, 2006. p. 401-442.  
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lhe cabe é a encarnação mítica dos extremos da alteridade, do misterioso e 

intransigente outro, confrontado com veneração e temor. O que lhe cabe é 

uma vida de sacrifícios e servidão, uma vida sem história própria. Demônio 

ou bruxa, anjo ou fada, ela é mediadora entre o artista e o desconhecido, 

instruindo-o em degradação ou exalando pureza. É musa ou criatura, nunca 

criadora. (TELLES, 2006, p. 403) 
  

O protagonismo de Eneida enquanto inspiração do poeta só existe a partir dele. Seja 

no diálogo com o próprio poeta, nas relações com as amigas conversando sobre o poeta, ou 

masturbando-se ao ler suas poesias. “A musa é a obra-prima dele [poeta] que precede a obra 

que ele irá criar”, (FEIJÓ, 2015, s/p). A musa é a inspiração do outro, ela só existe a partir 

desse outro, portanto, sua durabilidade e protagonismo não dependem de si. 
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5. AS PERSONAGENS FEMININAS em CLÁUDIO ASSIS: algumas 

considerações 

 

 O método de análise pretendido para esta pesquisa, como fora dito nos capítulos 

anteriores, diz respeito aos três olhares propostos pela pesquisadora e cineasta Laura Mulvey, 

contudo, durante o processo da pesquisa nos deparamos com as diferenças que diz respeito à 

origem e contexto das produções, esse quesito sugeriu rever os três olhares. Nessa revisão, 

identificamos um quarto olhar, o olhar sobre si, um momento, pequeno muitas vezes, em que 

as mulheres se pronunciam; considerando esse item importante, o trouxemos para contrapor o 

olhar das outras personagens da narrativa sobre as personagens escolhidas para análises e 

sobre o olhar do diretor. 

O filme Amarelo Manga se estrutura na concepção do eterno retorno, em que tudo se 

repete, um dia igual ao outro, “uma vidinha mais ou menos”, como esboça a personagem 

Lígia. Cláudio Assis adota, neste filme, uma filosofia niilista para construção da sua narrativa.  

Em Baixio das Bestas prevalece a concepção do determinismo social, na qual as 

jovens pobres da zona rural não têm possibilidades de escolhas: ou casam-se cedo ou encaram 

a prostituição, como é o caso da personagem Auxiliadora que, segundo seu avô, segue os 

passos de sua mãe. O determinismo sugere que tudo está previamente definido; neste filme, 

para Cláudio Assis, o ser humano está submetido às circunstâncias da vida.  

Na terceira produção, Febre do Rato, o que se percebe é um discurso anárquico e 

utópico através de uma poesia sem nexo. Uma exaltação fragilizada de liberdade sexual 

associada às drogas numa tentativa de provocar o/a espectador/a. 

O que circunda a trilogia de Cláudio Assis é um pessimismo travestido na exposição 

do nu como um enfrentamento à moralidade do discurso cristão, reduzindo a construção do 

ser humano ao estômago e sexo. Esse aspecto naturalista nas produções desse cineasta é 

contradita pela complexidade de algumas das suas personagens, a exemplo de Lígia, que 

apresenta reflexão sobre o cotidiano a partir da observação da vida e se posiciona frente aos 
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assédios que sofre.  

Inferimos um breve enunciado que prescreve cada personagem analisada a partir do 

conteúdo: Lígia é proprietária do Bar Avenida, uma mulher independente; Kika é evangélica 

casada, enrustida e sonsa - concordando com a fala da personagem Dayse; Auxiliadora é a 

jovem molestada pelos homens; Dora é a prostituta devassa; Vanessa é uma mulher em 

conflito com o casamento; e Eneida é o amor platônico do protagonista, uma jovem 

determinada que nega os convites de seu admirador. 

A partir dos estudos dos filmes de Cláudio Assis, é possível considerarmos que a 

forma é fundamental na construção das personagens. A escolha da forma indica algumas 

características da personagem. Podemos definir que os elementos cinematográficos 

constituem um código que toca e provoca o/a espectador/a. É esse código que (con)forma um 

imaginário de gênero. 

Nos filmes de Cláudio Assis, algumas personagens são apresentadas sob o plano geral; 

através desse plano reconhecemos o cenário e o contexto que envolvem a personagem, 

permitindo uma vastidão de informações. A opção em situar a personagem em seu espaço de 

vivência, a partir desse plano, sugere uma aproximação do/a espectador/a. Também 

observamos o uso do plano médio em cenas do cotidiano que coloca o/a espectador/a entre a 

imersão e a apreciação. 

O uso do plano aberto, recorrente nestas produções, permite que o/a espectador/a 

reconheça e seja ativo/a em escolher para onde olhar; homogeneidade do espaço, em que se 

preserva a ambiguidade do real, como pode ser visto na Igreja em Amarelo Manga, ou na 

festa da Páscoa quando Eneida aparece; profundidade de campo, bastante utilizada em Baixio 

das Bestas, a exemplo da aparição de Auxiliadora; e o plano sequência, como é visto no plano 

sequência de aparição da personagem Lígia em Amarelo Manga. 

O som é outro aspecto fundamental do cinema de Cláudio Assis, na construção dos 

seus filmes, em especial das personagens femininas. Os elementos sonoros são essenciais na 

construção das personagens, recursos também utilizados como ligação entre os filmes. 
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Podemos citar a narração da rádio que conta o caso vivido por Kika de Amarelo Manga, o 

mesmo som ouvido em Febre do Rato, na cena de apresentação de Vanessa; a música que 

questiona o silêncio da personagem Auxiliadora em Baixio das Bestas; a música que define a 

personagem Lígia de Amarelo Manga, como a “santa mal comida”; a voz off de Lígia que 

indica seu pensamento; e a narração das poesias de Zizo nas imagens em que Eneida aparece. 

O som e a imagem se fundem na construção da narrativa.  

Em um plano estão contidas muitas informações sobre uma personagem, seja no 

gestual, no figurino, na fala, ou no cenário. A forma como as cenas dialogam entre si e no 

todo ajudam a perceber ou constituir o texto fílmico como um sistema de ideias - esse é o 

efeito da montagem. Através da montagem, reconhecemos que Auxiliadora está sob constante 

vigilância de seu avô, e que a ela são atribuídas todas as atividades domésticas e laborais, 

além da exploração sexual. Também pela estrutura da montagem, identificamos que Eneida é 

observada e perseguida por Zizo pelos planos abertos e a narração dos poemas em voz off. 

As personagens femininas ocupam, de maneira diferente, lugares na narrativa, em 

função da forma e conteúdo. Quanto à aparição das personagens, em Amarelo Manga, elas 

são apresentadas em seus espaços: Lígia na casa-bar-trabalho, de onde nunca sai, e Kika, da 

Igreja para casa, um espaço limpo e organizado com inúmeros elementos decorativos que 

fazem menção à religião cristã, como o quadro com a pomba branca e a bíblia como imã de 

geladeira. 

Em Baixio das Bestas, silenciada, Auxiliadora é posta no “altar”; a ênfase no 

extracampo indica a posição de jovem isolada, solitária e desejada. Dora é apresentada em 

planos médios, não se estabelece entre ela e o/a espectador/a uma simpatia.  

Em Febre do Rato, a ênfase maior é na fala, a comunicação por meio da palavra, o 

sonoro entorpece e embriaga.  A aparição de Vanessa é diferente das outras personagens, ela 

tem seu nome pronunciado antes da sua imagem; sua aparição se dá nas sombras, isso 

acontece por se tratar de uma personagem transexual. Quanto a Eneida, ela ganha notoriedade 

quando um homem a invoca, sua aparição é como figurante numa festa. Ela nos é apresentada 
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ao chamar a atenção do protagonista. 

As roupas e o gestual produzem marcas nas personagens. Em Amarelo Manga a 

expressão corporal e as vestimentas reforçam a imagem do antagonismo entre Lígia e Kika: 

Lígia usa um vestido jeans de alça sem as roupas íntimas, batom e cabelos soltos; já Kika usa 

blusa com mangas e saia até o joelho, sem maquiagem e com os cabelos presos.  

Na segunda produção as roupas e o gestual criam uma identidade para as personagens: 

Auxiliadora usa roupas em cores frias e opacas, cabelos soltos na frente do rosto escondem 

seu olhar, uma personagem calada e triste. Dora, ao contrário de Auxiliadora, sempre com o 

olhar para frente mostra-se em posição de ataque, não demonstra medo, suas roupas são 

simples e justas ao corpo, mostra-se amarga e fria. Quando vai trabalhar na prostituição, 

Auxiliadora passa a usar blusa vermelha e o cabelo solto, não encobre mais o rosto, sua 

postura é modificada: ela encara os homens. 

Em Febre do Rato, as vestes de Vanessa são simples: calça justa, saia jeans e blusa 

“tomara que caia”, figurino que contorna a silhueta da personagem mulher, bem diferente de 

Eneida que usa roupas folgadas e desajeitadas, seus trajes configuram uma imagem 

andrógina.   

As mulheres ocupam um espaço de enfrentamento e transgressão em Amarelo Manga. 

Lígia e Kika são protagonistas da narrativa e não sucumbem ao desejo masculino. Elas 

tensionam a cultura patriarcal na medida em que não se submetem ao homem. Lígia é 

independente e decidida, o controle sobre seu corpo provoca. Kika é disciplinada pela religião 

cristã, exige respeito em sua casa, é organizada e limpa, mas, ao romper com esse dogma, 

liberta-se sexualmente.  

Em Baixio das Bestas, as mulheres são punidas, subordinadas aos desejos e perversões 

dos homens. A personagem Auxiliadora protagoniza a trama como objeto desejado, enquanto 

Dora é uma personagem periférica. As duas convergem para um lugar comum de mulheres 

objetificadas, silenciadas e violentadas. As personagens, nessa produção, não possuem 

história, memória e nem futuro.   
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Em Febre do Rato, compreendemos que a mulher sexualmente livre não protagoniza 

um ideal de liberdade sexual da mulher, mas é apresentada enquanto exemplo do desejo do 

homem, escancarando a mentira de uma pretensa liberdade. Vanessa e Eneida são 

coadjuvantes na narrativa e suas ações estão submetidas aos homens. Nas poucas cenas em 

que aparecem duas mulheres conversando, elas estão falando sobre os homens, o que aponta 

uma relação de dependência das personagens femininas às masculinas na construção fílmica. 

Todas as personagens mulheres analisadas ocupam lugar comum a partir do 

julgamento do homem quando elas rompem com o comportamento esperado pela cultura 

patriarcal em ser a mulher casta e submissa. Manter a posição de santa pode significar a 

anulação da sexualidade em obediência a um discurso sexista, machista e misógino da cultura 

patriarcal defendida pelo cristianismo que institui como verdade que a mulher é relegada ao 

espaço privado e dominada pelo homem. 

As personagens femininas de Cláudio Assis, para os homens, são putas. Ser puta não é 

somente sinônimo de prostituta, como Dora em Baixio das Bestas. Puta é toda aquela que 

afronta, provoca, tensiona a vã concepção de moralidade dos homens. 

           As personagens contestam a submissão à cultura patriarcal cristã, a exemplo de quando 

Lígia lamenta: “eita vidinha mais ou menos”; ou quando Kika se autoavalia: “eu estava morta 

por dentro”; ou quando Dora deseja uma mudança e assume gostar de sexo: “gosto mesmo de 

safadeza”; ou quando Vanessa, por ser uma mulher com “pau”, questiona a diferença: “que 

diferença tem? E se fosse diferente, que diferença fazia?”, e ainda quando Eneida nega o 

pedido de um homem: “o que tem em você não cabe em mim”. Inferimos que questionar, 

refletir, negar, desejar não são ações desejáveis às mulheres, o conhecimento de si e do seu 

corpo é uma provocação à sociedade patriarcal de base cristã. 

Os excessos identificados em Cláudio Assis enquanto cineasta, apontam para um 

cinema autoral produzido com qualidade técnica e artística e que faz manutenção de uma 

imagem estereotipada da mulher periférica e das camadas populares. 
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GLOSSÁRIO 

 

C 

 

CÂMERA INTERPELATIVA - mesmo sentido da quebra da quarta parede. É o constitutivo 

da relação entre personagem e espectador/a.   

CLOSE - câmera está muito perto da pessoa ou objeto em questão, possibilitando uma visão 

próxima e detalhada. 

CONTRA LUZ - quando o objeto a ser fotografado é colocado entre a câmera e a fonte de 

luz, fazendo com que a iluminação fique na parte de trás do elemento e não na frente, como o 

usual. Isso faz com que o fundo fique mais claro e produz lindas imagens de silhuetas. 

(ZYSKO, 2012) 

CONTRA PLONGÉE ou CONTRA PICADO - que se consegue enquadrando a ação de baixo 

para cima (NOGUEIRA, L. 2010, p. 42) 

 

D 

 

DECUPAGEM - listagem de material filmado (de vídeo ou de áudio), para posterior seleção. 

DIEGÉTICA - diz respeito à dimensão ficcional de uma narrativa. É a realidade própria da 

narrativa ("mundo ficcional", "vida fictícia"), à parte da realidade externa de quem lê (o 

chamado "mundo real" ou "vida real"). 

 

E 

 

ENQUADRAMENTO - é o primeiro passo para se construir uma imagem, separando o que 

lhe pertence e o que lhe é exterior, ou seja, impondo-lhe limites, e distribuindo os elementos 

no seu interior em relação a estes limites.  (NOGUEIRA, L. 2010, p. 50) 

EXTRA DIEGÉTICA - Fora da ficção, dentro da realidade.  

EXTRACAMPO - Fora do campo filmado.  
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I 

 

INSERT - São imagens usadas para designar a sobreposição ou interposição de imagens, onde 

uma parte da cena filmada é inserida em um diferente ângulo ou foco daquela da tomada 

principal. 

 

M 

 

MONTAGEM - organização discursiva de acontecimentos ou ideias através da escolha e 

combinação dos planos. (NOGUEIRA, L. 2010, p. 94) 

 

P 

 

PANORÂMICA - Consiste numa rotação da câmera em torno de seu eixo vertical ou 

horizontal (transversal), sem deslocamento do aparelho. (MARTIN, 1990, p. 51) 

PLANIFICAÇÃO - Organização dos planos. 

PLANO - Segmento de imagem entre dois cortes. (NOGUEIRA, L. 2010, p. 94) Serve para 

hierarquizar e guiar a atenção do espectador. Por exemplo: é nítido o contraste informativo e 

expressivo de um assunto se ele é mostrado num grande plano (mais próximo) ou num plano 

geral (mais afastado). (NOGUEIRA, L. 2010, p. 35) 

 PLANO AMERICANO - Este tipo de plano deve o seu nome ao uso recorrente que dele foi 

feito no cinema clássico americano. Consiste no enquadramento da personagem até aos 

joelhos. (NOGUEIRA, L. 2010, p. 39) 

PLANO CONJUNTO - Com um ângulo visual aberto, a câmera revela uma parte significativa 

do cenário à sua frente. A figura humana ocupa um espaço relativamente maior na tela. É 

possível reconhecer os rostos das pessoas mais próximas à câmera. (Primeiro Filme) 

PLANO DE REAÇÃO - Coloca-nos perante a personagem. (NOGUEIRA, L. 2010, p. 45) 

PLANO DE SITUAÇÃO - É um plano fundamental para assegurar uma perspectiva 

geográfica clara e ampla do espaço da ação para o espectador. (NOGUEIRA, L. 2010, p. 48) 

PLANO DETALHE - Este tipo de plano permite dedicar a maior atenção ao mais ínfimo 

pormenor. (NOGUEIRA, L. 2010, p. 36) 
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PLANO FRONTAL - A câmara é colocada sensivelmente ao nível dos olhos da personagem, 

de frente para ela. (NOGUEIRA, L. 2010, p. 41) 

PLANO GERAL - Nos mostra integralmente uma personagem, dos pés à cabeça. 

(NOGUEIRA, L. 2010, p. 40) 

PLANO MÉDIO - Mostra a figura humana até à cintura. (NOGUEIRA, L. 2010, p. 39) 

PLANO OBLÍQUO - Plano que traça uma diagonal frente ao objeto filmado. De algum 

modo, este tipo de plano procura emular perceptivamente um determinado estado anímico da 

personagem e, consequentemente, a insinuá-lo para o espectador: procura-se através dele 

sugerir ou tornar manifesta a instabilidade emocional de uma personagem ou a tensão 

dramática de uma dada situação. (NOGUEIRA, L. 2010, p. 43) 

PLANO SEQUÊNCIA - Se utiliza normalmente o movimento da câmara, uma vez que 

através deste podemos acompanhar um acontecimento em diversos espaços ou ligar diversas 

ações entre si. (NOGUEIRA, L. 2010, p. 47) 

PLANO SUBJETIVO - Mostramos uma dada ação a partir do seu exterior: a câmara limita-

se, de algum modo, a testemunhar um determinado fenómeno ou descrever uma determinada 

entidade. (NOGUEIRA, L. 2010, p. 43) 

PLANO ZENITAL - Este tipo de plano consegue-se colocando a câmara na sua máxima 

verticalidade em relação à ação. (NOGUEIRA, L. 2010, p. 42) 

PLONGÉE ou PICADO - mostra-nos a ação ou a personagem enquadrada diagonalmente de 

cima para baixo. (NOGUEIRA, L. 2010, p. 42) 

POSE -  a forma como a personagem (ou um objeto) se apresenta perante a câmara é um outro 

aspecto a ter em conta quando compomos uma imagem. (NOGUEIRA, L. 2010, p. 59) 

PRIMEIRO PLANO - evidencia um elemento da ação, conferindo-lhe um valor dramático e 

psicológico determinante. (MARTIN, 1990, p. 263) 

PROFUNDIDADE DE CAMPO - instaura uma relação dramática entre dois grupos de 

personagens no interior de um espaço único. (MARTIN, 1990, p. 265) 

 

Q 

 

QUADRO - Objeto de preparação para planificação. (NOGUEIRA, L. 2010) 

QUARTA PAREDE - Um instante em que a personagem olha para a câmera e fala como se 

observasse o espectador/a, esse rompimento na ficção tem relação com o teatro brechtiano, 

pois Brecht acreditava que essa quebra, no teatro, elimina o distanciamento entre palco e 

plateia, rompendo com o “iluminismo cênico”.  
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R 

 

RACCORD - a ligação harmoniosa entre o fim de um plano e o início do seguinte. É qualquer 

elemento que permita a preservação da continuidade entre planos. (NOGUEIRA, L. 2010, p. 

76) 

 

S 

 

SOM - os limites de uma imagem e dos sons que a acompanham ou circundam estão longe de 

coincidir: sons que se sobrepõem a diferentes imagens, sons que não pertencem 

(narrativamente) àquelas imagens, sons que antecipam outras imagens ou sons que prolongam 

certas imagens são disso exemplo. (NOGUEIRA, L. 2010, p. 15) 

 

T 

 

TRAVELLING - consiste no deslocamento da câmera durante o qual permanecem constantes 

o ângulo entre o eixo óptico e a trajetória do deslocamento. (MARTIN, 1990, p. 47) 

 TRILHA - Composição dos elementos sonoros. 

 

V 

 

VOZ OFF -  modalidade do fora-de-campo sonoro. (NOGUEIRA, L. 2010, p. 63) 

 

Z 

 

ZOOM - soluções estilísticas, designado como travelling óptico, possibilita a manipulação da 

perspectiva dentro do próprio plano. (NOGUEIRA, L. 2010) 
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FICHA TÉCNICA  

 

 

Título Original: Amarelo Manga          

           

SINOPSE: Guiados pela paixão, os personagens deste filme vão penetrando num universo 

feito de armadilhas e vinganças, de desejos irrealizáveis, da busca incessante da felicidade. O 

universo aqui é o da vida-satélite e dos tipos que giram em torno de órbitas próprias, 

colorindo a vida de um amarelo hepático e pulsante. Não o amarelo do ouro, do brilho e das 

riquezas, mas o amarelo do embaçamento do dia-a-dia e do envelhecimento das coisas postas. 

Um amarelo-manga, farto. 

Fonte: https://www.papodecinema.com.br/filmes/amarelo-manga/ 

 

 

          Figura 160 – Encarte de Amarelo Manga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gênero: Drama  

Tempo de Duração: 100 min  

Ano de Lançamento (Brasil): 2003  

Estúdio: Olhos de Cão Produções  

Cor: Colorido 

Direção: Cláudio Assis  

Roteiro: Hilton Lacerda  

Produção: Marcello Maia e Paulo Sacramento  

Trilha Sonora: Jorge du Peixe e Lúcio Maia    

Fotografia: Walter Carvalho  

Fonte:http://mlb-s1-p.mlstatic.com/707304-

MLB26930445049_022018-O.jpg 

https://www.papodecinema.com.br/filmes/amarelo-manga/
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Direção de Arte: Renata Pinheiro  

Figurino: Andrea Monteiro  

Edição: Paulo Sacramento   

Elenco: Matheus Nachtergaele (Dunga), Jonas Bloch (Isaac), Dira Paes (Kika), Chico Diaz 

(Wellington), Leona Cavalli (Lígia), Conceição Camarotti (Aurora),  Everaldo Pontes 

(Rabecão), Magdale Alves (Dayse) Jones Melo (Padre) 

 

 

Título Original: Baixio das Bestas           

 

SINOPSE: Baixio das Bestas é um lugar símbolo das confluências humanas. Uma pequena 

comunidade entranhada dentro de uma cultura secular e paralisada em sua autoridade e em 

sua moral: a decadente cultura latifundiária. Nesse cenário se passa a história de Auxiliadora, 

uma menina explorada pelo seu velho avô. Armando uma arena de combate no meio do 

canavial, Baixio das Bestas serve como centro nervoso da ação, onde o que interessa não é 

constatar uma situação, mas problematizar as relações e sugerir narrativas, a partir delas. 

Humanizar as questões e dimensionar a existência além da aparência das coisas e fraturar a 

cômoda situação de espectador diante dos fatos. 

Fonte: https://www.papodecinema.com.br/filmes/o-baixio-das-bestas/ 

       

 

   Figura 161 – Encarte de  Baixio das Bestas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gênero: Drama 

Duração: 80 minutos 

Fonte:http://dvdslist.com.br/wp-

content/uploads/2011/09/BaixioDasBestas.jpg  

https://www.papodecinema.com.br/filmes/o-baixio-das-bestas/
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Ano de Lançamento (Brasil): 2007 

País: Brasil  

Cor: Colorido 

Direção: Cláudio Assis  

Roteiro: Hilton Lacerda  

Produção: Cláudio Assis, Julia Moraes          

Fotografia: Walter Carvalho  

Trilha sonora: Pupillo  

Edição: Karen Harley  

Elenco: Caio Blat (Cicero), Dira Pae (Dora), Fernando Teixeira (Heitor), Hermila Guedes 

(Bela), Irandhir Santos (Maninho), Marcélia Cartaxo (Ceiça), Mariah Teixeira (Auxiliadora), 

Matheus Nachtergaele (Everardo), Conceição Camarotti (Margarida) 

 

Título Original: Febre do Rato   

 

SINOPSE: Zizo é um poeta inconformado e anarquista, que banca a publicação de seu 

tabloide. Em seu mundo próprio, onde o sexo é algo tão corriqueiro quanto fumar maconha, 

ele conhece Eneida. Zizo logo sente um forte desejo por Eneida, mas, apesar de seus 

constantes pedidos, ela se recusa a ter relações sexuais com ele. Isto transtorna a vida do 

poeta, que passa a sentir falta de algo que jamais teve. 

Fonte: https://www.papodecinema.com.br/filmes/a-febre-do-rato/ 

 

      Figura 162 – Encarte de Febre do Rato 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
Fonte:https://4.bp.blogspot.com/-

CRzcgVUwbbM/UQZ4HIwiiNI/AAAAAAAAeSM/hRZA-

eDvFm4/s1600/capa+dvd+www.gamecover.com.br+(3).jpg 
 

 

https://www.papodecinema.com.br/filmes/a-febre-do-rato/
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Gênero: Drama  

Duração: 110 min.  

Ano de Lançamento (Brasil): 2012  

País: Brasil  

Cor: Preto e branco      

Distribuidora: Imovision  

Direção: Cláudio Assis  

Roteiro: Hilton Lacerda  

Produção: Cláudio Assis, Julia Moraes   

Fotografia: Walter Carvalho  

Trilha sonora: Jorge du Peixe Edição: Karen Harley  

Elenco: Ângela Leal (Dona Marieta) Conceição Camarotti (Dona Anja) Hugo Gila (Bira) 

Irandhir Santos (Zizo) Juliano Cazarré (Boca Mole) Maria Gladys (Stellamaris) Mariana 

Nunes (Rosângela) Matheus Nachtergaele (Pazinho) Nanda Costa (Eneida) Tânia Granussi 

(Vanessa) Victor Araújo (Oncinha) 

 

 

 


