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Resumo 
 
O presente texto propõe um estudo de dois fragmentos de Baixio das Bestas (2007), 
filme do cineasta pernambucano Cláudio Assis, a partir das interseções entre os 
conceitos de estranhamento (Bhabha, 1992;2007) e de situações ótico-sonoras puras 
(Deleuze, 2007). Nosso objetivo consiste em sugerir as reflexões de ambos os autores 
como elementos-chave para um investimento teórico dedicado a traçar os horizontes 
políticos do cinema contemporâneo – em especial acerca daquele praticado pelas nações 
ditas de Terceiro Mundo. 
 
 
Palavras-chave: Baixio das Bestas (2007); Homi K. Bhabha; Gilles Deleuze; 
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 O presente texto sugere um estudo de dois fragmentos de Baixio das Bestas 

(2007), segundo longa-metragem do cineasta pernambucano Cláudio Assis, motivado 

pelas perturbações que o próprio Assis tão impetuosamente expõe em sua fala. A seguir, 

um trecho de entrevista concedida ao sítio Contracampo2, na qual o autor explica 

algumas das razões que o levaram a dirigir Amarelo Manga (2003), seu primeiro filme: 

  
A idéia me veio de uma provocação gerada em mim pelo cinema americano. Eu odeio 
americano, mas é o filme deles que a gente assiste, pois é o que chega aqui, né? (sic) E 
eles fazem filmes em que os heróis saem matando gente, uma violência urbana 
desnecessária. O cara fica puto com o trânsito e sai matando o povo (sic). Caralho (sic). 
Violência por violência. Então ficava pensando: a gente tem uma violência nossa, 
cotidiana, dentro da nossa própria casa, que é tão violenta quanto filmes de Hollywood. 

                                                
1 Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco. 
E-Mail: heron_formiga@hotmail.com 
2 Disponível em: <www.contracampo.com.br/52/entrevistaclaudioassis.htm>. Acesso em: 16 ago 2008. O 
“teor” das palavras de Assis será retomado constantemente durante o texto – por isso, esta passagem da 
entrevista requer atenção especial do leitor. 



Queria fazer um filme sobre essas pequenas violências, que fosse poético e violento ao 
mesmo tempo. [...] 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. 
 
É possível encontrar agitação semelhante também no material de divulgação do 

Baixio. O release disponível no sítio3 oficial do filme informa o seguinte: 

 
Armando uma arena de combate no meio do canavial, o Baixio das Bestas serve como 
centro nervoso da ação. Aqui o que interessa não é constatar uma situação, mas 
problematizar as relações e sugerir narrativas a partir delas. É humanizar as questões e 
aprofundar o cotidiano desse núcleo. É dimensionar a existência além da aparência das 
coisas e fraturar a cômoda situação do espectador passivo diante dos fatos. 
 

O Baixio do filme é uma pequena vila formada majoritariamente por 

trabalhadores do imenso canavial que a cerca; ao passo que vemos se completar o ciclo 

de plantio, colheita e queimadas das plantações de cana, a vila prepara as fantasias, 

canções e decoração para os festejos da sambada. Atravessada pela algazarra das 

canções e pelo cheiro forte do canavial, a menina Auxiliadora (Mariah Teixeira) 

caminha de um lado para o outro, carregando uma trouxa de roupas na cabeça, que ela 

lava, passa e deixa na casa da patroa toda semana. Esta é sua ocupação durante o dia. À 

noite, seu avô a leva a um posto de gasolina, onde cobra uma quantia aos caminhoneiros 

e transeuntes para exibi-la nua. E num bordel próximo, o tédio das prostitutas é rompido 

com a selvageria dos filhos da “classe agro-média” local, estudantes no Recife, mas que 

nas folgas desfrutam da liberdade “interiorana”, embriagando-se, se masturbando em 

locais públicos e dirigindo perigosamente. 

Combatente, problemático, humano e gerador de fraturas (só para ficar na 

descrição do release): Baixio das Bestas, enquanto prática contemporânea de cinema, é 

concebido como “centro nervoso” (o filme e o lugar) a partir de uma defesa semelhante 

àquela dos cinema-novistas. Estamos em meio a conflitos políticos – e tal afirmação 

pode parecer redundante se considerarmos a assertiva de Fredric Jameson (1992): tudo é 

político – nos quais está em jogo a fixação de uma diferença, seja em relação à 

hegemonia da distribuição dos filmes norte-americanos, seja a respeito do próprio povo. 

Desta forma, os argumentos que fundamentam nosso estudo podem ser compreendidos 

como um esforço dedicado a pensar os horizontes políticos do cinema terceiro-mundista 

contemporâneo, visto que, assim como as motivações dos cinemas novos dos anos 

                                                
3 Disponível em: < http://www.baixiodasbestas.com.br >. Acesso em: 16 ago 2008. 



1960, ainda hoje os cineastas buscam contornar – seja no sentido de fuga ou de 

estabelecer contornos – a condição de minoria ideológica. 

1. A VIOLÊNCIA DO ENUNCIADO 

 
 

 
Imagem 1 (fotograma de Baixio das Bestas). 

 
Imagem 2 (idem). 

 
Imagem 3 (idem). 

 
Imagem 4 (idem). 

 
Fragmento 1 
(00h 56min 44seg à 00h 58min 21seg) 
 
No bordel local, a prostituta Dora (feita por 
Dira Paes) conversa com amiga, enquanto 
esta é atendida por uma manicure. Dias antes, 
um cliente do bordel agrediu fisicamente a 
prostituta Bela (Hermila Guedes), deixando-a 
em coma. O diálogo da cena: 
– (Dora) Coisa mais chata Dona Margarida 
[cafetina] reclamando o dia inteirinho. 
Dinheiro que é bom, cadê? Cada vez mais 
difícil me livrar dessa merda! 
– (Amiga) Mas quando você chegou aqui tu 
dizia que era melhor que trabalhar em outro 
lugar... que a mulher lá não pagava nem nada. 
– (Dora) Melhor que se meter com esse povo 
da cana, vixi... Minha filha, eu quero é futuro! 
– (Amiga) Eita! Ta querendo casar, falando 
que nem Bela [prostituta em coma]. 
– (Dora) Vôte! Esse urubu! Tomara que tenha 
morrido! Mulher cruzada da porra [Dora bate 
com o punho na madeira três vezes]. 
 
Nesse instante, a cafetina Dona Margarida 
(Conceição Camarotti) interrompe a conversa 
das duas. 
– (Marg.) Ô Dora, não era tu que tomava 
conta do banheiro hoje? A tarde ta acabando e 
eu não vi um balde d’água. 
– (Dora) Fique fria que eu já vou. 
– (Marg.) “Já vou” não! Todo mundo aqui faz 
o que tem de fazer, mas a Dora não, ela é a 
melhor de todas, é a Rainha [em tom de 
deboche]. Milha filha, “agora” é agora! 
– (Dora) Eu já não disse que já vou limpar o 
caralho desse banheiro, porra?! Nossa, é de 
dia, de tarde e de noite se lascando! Quer 
dizer, de noite não, né, porque não tem nem 
pra quem “dar” nesse pardieiro. 
– (Marg.) Tá achando ruim? Pois vá pegar seu 
mijado e esfregar sua xanha em outro lugar! 
– (Dora) Pode deixar que de amanhã não 
passa... 
– (Marg.) Eu disse “agora”, sua puta! [agarra 
Dora violentamente pelos cabelos e as duas 
mulheres trocam ofensas aos berros]. 
 



Dora, nervosa, grita seus “planos” para o 
futuro. 

 

 

Cláudio Assis filma três manifestações distintas de violência neste primeiro 

fragmento do Baixio aqui analisado. Anunciamos previamente a ausência de referências 

teóricas acerca do “ato violento”, pois as reflexões seguintes partem de uma leitura 

única e exclusivamente da imagem-violenta que o cineasta se propôs a filmar. 

A prostituta Dora (Dira Paes, atriz-prodígio, também intérprete da prostituta 

Psylene em Ó Paí, Ó, 2007, de Monique Gardenberg) se diz insatisfeita com seu 

cotidiano – as reclamações da cafetina, a falta de clientes etc. – e faz projeções, em voz 

alta, de um futuro melhor para si. Esta é a primeira violência. Para evidenciá-la, 

precisamos retomar a prostituta Psylene que, curiosamente, compartilha semelhanças 

com Dora. Em Ó Paí, Ó, Psylene deixava sua cidade-natal, Salvador, para procurar 

trabalho na Europa. Após alguns anos como imigrante, retorna ao Brasil tomada por 

frustrações porque, lá, foi encaminhada à prostituição. Ela “desabafa”, angustiada, em 

determinada cena do filme: “Gringo gosta de bundão, de peitão, um peito, assim, com 

muito silicone”. O desdém com que Dora, do Baixio, se refere ao “povo da cana” e as 

expectativas que lança sobre o futuro revelam que “futuro”, em outras palavras, é a 

Europa que Psylene tentou em vão conquistar. 

A repetição desta personagem sonhadora em ambos os filmes, interpretada pela 

mesma atriz, recupera uma noção de a priori, que enraíza as ditas minorias ideológicas 

na experiência de exclusão. Desta forma, se repete também o Brasil como nação 

terceiro-mundista – um lugar onde o “futuro” de Dora é algo incerto e embaçado, lugar 

de onde escapar, pouco importando se falamos de Salvador ou Nazaré da Mata – e a 

Europa como Primeiro Mundo – lugar aonde chegar. A ordem entre os primeiros e os 

terceiros não se altera e o desenvolvimento se arremessa no papel-chave deste processo. 

Aí reside a violência do a priori. Dora é violentada pela impossibilidade de fuga. Está 

ancorada no Baixio, este “pardieiro” habitado pelo “povo da cana”, onde “se lasca” de 

dia, de tarde e de noite, e sua imobilidade se reproduz em mais violência, a ponto de ela 

(Dora) desejar a morte de outra prostituta do bordel. Da frustração ao rancor e do rancor 

à violência. 

O segundo ato violento observável em nossa cena é a agressão física. A cafetina 

Dona Margarida ergue Dora pelos cabelos (Imagem 8), que se contorce e grita 



enfurecidamente. A agressão corresponde ao método de instaurar poder escolhido por 

Margarida, frente à desobediência de Dora. Fica claro na cena referida seu papel de 

“Sol”, para utilizar termo comumente utilizado em escolas de interpretação teatral; 

quando surge no plano, seus movimentos são acompanhados pela câmera, antes fixa em 

uma direção (vejam que as Imagens 7 e 8 não mais exibem a manicure, pois Margarida 

caminhou em direção oposta). A cafetina concentra toda a autoridade entre os elementos 

da cena. Em outra seqüência, vemos a prostituta Bela (Hermila Guedes) ser violentada 

pelo “agro-boy” Everaldo (Matheus Nachtergaele). O rapaz impõe sua dominação 

estuprando, cuspindo e golpeando a mulher na cabeça usando os pés. Margarida e 

Everaldo, poderosos, são as bestas4 do título. 

Dora e Margarida expressam seus desprazeres pronunciando uma variedade de 

palavras obscenas e xingamentos, finalmente nosso terceiro ato violento. Dora refere-se 

ao baixio e, quem sabe, ao Brasil, como “essa merda”, à Bela como “mulher cruzada da 

porra”, ao banheiro como “caralho” e ao bordel como “pardieiro”. Margarida, por sua 

vez, sugere que Dora “vá esfregar sua xanha em outro lugar” e se refere a ela como 

“puta”. Ao passo em que insultam e desrespeitam pessoas e lugares, violentam a 

designação das coisas, o que elas são. 

Violência da liberdade, do corpo e da linguagem. As três expressões violentas de 

Assis fraturam os personagens, acontecimentos e espaços e, fendidos, são apresentados 

ao espectador. A violência enquanto ruptura, e vice-versa, lança os fundamentos de uma 

imagem “poética e violenta”, preconizada tanto por Glauber Rocha – “o cinema (...) é 

uma forma de profanação à integridade humana” (ROCHA, 2004, p.46) – quanto pelo 

release oficial do Baixio (ver Introdução) – “[o que interessa ao filme] é dimensionar a 

existência além da aparência das coisas e fraturar a cômoda situação do espectador 

passivo diante dos fatos”. O Baixio atira contra e a favor do público uma imagem que, 

em sua miséria e violência, tem o poder de despertar um estranhamento, o qual, por 

razões obscuras, se oculta por entre o vai-e-vem cotidiano. Por conseguinte, esta 

imagem, acreditam Rocha e Assis, é um caminho para deslocar a condição mais 

“funesta” (Benjamin, em sua Viagem pela inflacção alemã) do sujeito em relação 

àquela miséria que testemunha no plano cinematográfico e na vida; “não a compaixão, 

                                                
4 Recorrendo à versão digital do Dicionário Houaiss (Versão 2.0a – Abril de 2007), encontram-se as 
seguintes definições para “besta”, que podem dialogar com as leituras possíveis do Baixio: (1) “lado 
animal do homem, o dos instintos, da sensualidade, da violência”, (2) “indivíduo brutal, grosseiro para 
com outrem; indivíduo desumano, bárbaro, sanguinário”, (3) “prostituta”, (4) “sem importância; 
insignificante, de nada”, (5) “sem originalidade ou interesse; convencional, banal”. Curiosamente, o 
mesmo dicionário registra, entre outros, a seguinte definição para “baixio”: “dificuldade, perigo”. 



nem a consciência, igualmente terrível, da imunidade própria, sentida por quem vê, mas 

a vergonha disso” (BENJAMIN, 2004, p.20). 

Um olhar dedicado a fraturar as coisas, portanto, não nega que, possivelmente, 

essas coisas já estavam em pedaços. A “vantagem” do cinema, a propósito das 

estratégias para trazer a miséria aos olhos do espectador (em oposição ao quê? Às 

estratégias da vida?), reside em sua essência de evento massivo e na necessária 

aceitação de “enfrentar o ‘mau gosto’ dos outros” (MARTÍN-BARBERO, 2004, p.205). 

O filósofo francês Gilles Deleuze fornece a dimensão precisa do choque 

cinematográfico: 

 
Tudo se passa como se o cinema nos dissesse: comigo, com a imagem-movimento, 
vocês não podem escapar do choque que desperta o pensador em vocês. Um autômato 
subjetivo e coletivo para um movimento automático: a arte das “massas” (DELEUZE, 
2007, p.190). 

 
 Por esta razão, para além da sedução que os traços regionalistas provocam 

(ouve-se, na cena referida do Baixio, expressões como “vixi”, “vôte”, “eita”, “fique 

fria” e vê-se Dora bater com o punho três vezes na mesa) a favor de uma busca pela 

“identidade”, são as agressões (“merda”, “caralho”, “porra” e Margarida puxando os 

cabelos de Dora) que mais interessam para pensar Baixio das Bestas. São os atos 

violentos que, afinal, tendem a desconfortar o espectador, a prendê-lo à poltrona, ou o 

contrário, fazendo-o deixar a sala de projeção passados apenas vinte minutos. São as 

rupturas que provocam a “eletricidade” e o pandemônio de aplausos e vaias, 

indistinguíveis entre si, em uma sessão do Baixio durante algum festival de cinema. 

 O indo-britânico Homi Bhabha (2007) conduz suas proposições acerca da 

literatura pós-colonialista mais ou menos apoiado pelo mesmo estranhamento 

(unhomeliness) ao qual se refere Glauber Rocha e que nós agregamos ao cinema de 

Cláudio Assis. O autor elabora um jogo a partir da palavra ‘lar’/‘casa’ (home), o lugar 

desde o qual falam os falantes, mas que se torna reconhecível através da fala somente 

depois de ser desnaturalizada pelo próprio falante. Mas, explica Bhabha, “estar estranho 

ao lar [unhomed] não é estar sem-casa [homeless]; de modo análogo, não se pode 

classificar o ‘estranho’ [unhomely] de forma simplista dentro da divisão familiar da vida 

social em esferas privada e pública” (BHABHA, 2007, p.29-30). O estranhamento é 

uma forma de reconhecimento do lar, mas obtida através de uma distância, de um 

assombramento que nos ocorre quando se consegue atingi-la [a distância]. Observando 



o lar de longe, certas coisas irão parecer, conseqüentemente, distorcidas, 

desequilibradas, fora do lugar e erradas. 

 Logicamente, é permitido questionar se não caímos em alguma armadilha ao 

trazer Bhabha, que pensa a literatura se valendo da lingüística e de uma investigação 

dos enunciados, para um trabalho que contempla o cinema, uma invenção 

moderna/modernista, mais próxima, talvez, da imagem-movimento deleuziana (2007). 

Segundo o filósofo (e confiando na tradução de Eloisa A. Ribeiro), o cinema, concebido 

como enunciado, é incapaz de articular imagens que fluam por metáforas. 

 
[Essa incapacidade] existe se assimilamos a imagem cinematográfica a um enunciado. 
Não existe, se tomamos a imagem cinematográfica pelo o que ela é, imagem-
movimento que tanto pode fundir o movimento reportando-o ao todo que ele exprime 
[...] quanto dividi-lo, referindo-o aos objetos entre os quais ele se estabelece 
(DELEUZE, 2007, p.194). 

 
 Por outro lado, Bhabha não especifica recortes para o que chama de ‘enunciado’ 

– nem conteúdo, nem discurso, nem proposição. Na verdade, o mais próximo que se 

pode chegar deste recorte não-realizado é associar livremente ‘literatura’ a ‘enunciado’ 

e, por esta razão, desfruta-se de alguma liberdade aqui. 

 O enunciado, atravessado pelo estranhamento, pode ser achado, em Bhabha, 

também como expressão violenta, isto é, que gera rupturas. Na medida em que vem de 

um afastamento, mesmo que provisório, de seu lugar de origem, o ato da enunciação se 

recusa a falar do lugar a partir do que ele é sempre. Metaforicamente, depois que é 

tocado pelas deformidades e bizarrices da distância, o enunciado retorna e torna 

conhecidas as estranhezas que testemunhou. Por esta razão, a casa não é mais a mesma 

em um momento pós-enunciado, pós-literatura ou pós-cinema, pois já estarão reveladas 

novas partes e partes antigas serão desmembradas. 

 
[Os estranhamentos] são os signos da emergência da comunidade concebida como 
projeto – ao mesmo tempo uma visão e uma construção – que leva alguém para ‘além’ 
de si para poder retornar, com um espírito de revisão e reconstrução. [...] Nossa 
autopresença mais imediata, nossa imagem pública, vem a ser revelada por suas 
descontinuidades (BHABHA, 2007, p.22-23, grifo nosso). 

 
 Perder a casa de vista, mas visando transformá-la, politiza a razão do cinema. 

Buscar uma distância – em relação à vergonha diante da miséria, ou à cegueira da 

imprensa, que insiste em apresentar causas e conseqüências fictícias dessa miséria 

(BENJAMIN, 2004, p.21) –, para depois retornar “com um espírito de revisão e 



reconstrução”, fixa os sujeitos que o fazem em um tempo presente; em um porvir que 

não é uma repetição do lar, mas sua afirmação. 

 
A atividade negadora é, de fato, a intervenção do “além” que estabelece uma fronteira: 
uma ponte onde o “fazer-se presente” começa porque capta algo do espírito de 
distanciamento que acompanha a re-locação do lar e do mundo. [...] O momento 
estranho move-se sobre nós furtivamente, como nossa própria sombra (op. cit., p.29-
30). 

 
 Nesta passagem, Bhabha sugere mais claramente seu paradoxo: ficar é sair, se 

apresentar é se ausentar, entender de perto é observar de longe. Posicionando o Baixio 

nestes termos, encontramos Dora, Margarida e Nazaré da Mata deformados. Para filmar 

a violência que pretende, Cláudio Assis precisou se afastar do conforto oferecido pela 

vergonha e pelas falácias da imprensa. Não poderia dirigir o Baixio se não estivesse 

apto a re-pensar a globalização, o poder e a gramática, respectivamente, violentando 

Dora em sua incapacidade de deixar o Baixio, Bela em sua inferioridade em relação ao 

“agro-boy” e os bons costumes em relação aos palavrões. O filme provoca reações em 

seu público, especulamos, porque é fruto de uma distância, provavelmente não atingida 

pela maioria dos espectadores, entre si e o real. Grosseiramente, a violência representa a 

différance (termo de Jacques Derrida retomado por Bhabha) do Baixio e de uma parte 

do cinama terceiro-mundista contemporâneo – sua estrutura mesma, “sua 

posicionalidade cultural, sua referência a um tempo presente e a um espaço específico” 

(op. cit., p.66). E tanto são violentos os cotidianos que compõem o Baixio quanto o 

processo através do qual o enunciado assume potencialidades políticas. 

 O paradoxo, finalmente, justifica a seguinte afirmação de Bhabha: “O estudo da 

literatura mundial poderia ser o estudo do modo pelo qual as culturas se reconhecem 

através de suas projeções de ‘alteridade’” (op. cit., p.33).  A proposta do autor de 

percorrer a literatura, e discutir suas estruturas lingüísticas, coincide com uma travessia 

através da cultura. Na verdade, de acordo com Jameson (1992), após e diante de todos 

os modernismos e pós-modernismos, é difícil fazer reflexões acerca da literatura, 

cinema, musica etc., fora dos âmbitos das projeções sociais, a qual se refere Bhabha, e 

da prática política. Portanto, apesar das diferenças de argumento e pensamento, Bhabha 

e Jameson fazem parte de uma mesma “tendência” de análise, segundo Jameson: 

 
Contudo, mesmo se nosso objetivo, enquanto analistas literários, for diferentemente de 
demonstrar as maneiras pelas quais o modernismo – longe de ser mero reflexo da 
retificação da vida social do final do século XIX – é também uma revolta contra essa 
retificação e um ato simbólico que envolve toda uma compensação utópica pela 



crescente desumanização ao nível da vida diária, vemo-nos obrigados, em primeiro 
lugar, a estabelecer uma continuidade entre essas duas zonas ou setores regionais – a 
prática da linguagem na obra literária e a experiência da anomie, da padronização, da 
dessacralização racionalizante do Umwelt, ou mundo da vida cotidiana – de tal forma 
que a segunda passa a ser apreendida como a situação, dilema ou contradição 
determinantes – ou subtexto -, com relação à qual a primeira surge como resolução ou 
solução simbólica (JAMESON, 1992, p.38-39). 

 
  
 2. SITUAÇÕES ÓTICO-SONORAS PURAS 
 
 Quando ouvimos Dora choramingar suas aflições, ela se encontra apoiada sobre 

a mesa, descascando e comendo alguma fruta. A outra prostituta tem a seus pés a 

manicure, que escuta a conversa calada. Dora deveria estar lavando o banheiro do 

bordel, mas prefere adiar suas obrigações para reclamar do garoto que varre a calçada 

muito próximo dela, do povo da cana (“vixi”), de Dona Margarida que reclama o dia 

“inteirinho” e de Bela, aquela “mulher cruzada”. E o clima do Baixio, enquanto isso, 

permanece o mesmo: o calor tropical mesclado com a umidade proveniente dos 

depósitos naturais de água e com o odor desagradável do canavial. 

 Apesar da repetição com que estas situações ocorrem no espaço do dia, um 

estranhamento (unhomeliness) atravessa os planos de Assis. Há algo fora do lugar na 

imagem da manicure, na “espontaneidade” da revolta de Dora, ou de um jovem de 

classe-média “derramado” sobre um sofá a tarde inteira. São cenas banais, sem ação, 

desconexas enquanto “pontos de virada” da estória. A estória de Cláudio Assis não 

“vira”, e suas imagens são signos do presente, “os récits do cotidiano, a repetição do 

empírico, a ética da auto-encenação, os signos iterativos que marcam as passagens não-

sincrônicas do tempo nos arquivos do ‘novo’” (BHABHA, 2007, p.338). 

 A atenção aos “pequenos eventos”, ou a possibilidade mesma de percebê-los 

como não-naturais, afirma Bhabha, acontece somente com a modernidade e as novas 

experiências das massas: 

 
A manifestação discursiva da modernidade – sua estrutura de autoridade – descentra o 
Grande Acontecimento e fala a partir daquele momento de “imperceptibilidade”, o 
espaço suplementar “exterior” ou estranhamente lateral (op. cit., p.336). 

 
 A imagem do jovem sobre o sofá, a seguir descrita, é uma máxima do panorama 

cotidiano de Baixio das Bestas. 

 Fragmento 2 
(00h 30min 55seg à 00h 31min 44seg) 
 
Cícero (Caio Blat), sentindo dores de cabeça 



 
Imagem 5 (fotograma de Baixio das Bestas). 

 
Imagem 6 (idem). 

 
Imagem 7 (idem). 

após as extravagâncias da noite anterior no 
bordel local, descansa sobre o sofá enquanto 
sua mãe pergunta por alguns documentos que 
não consegue encontrar. 
– (Cícero) Ô minha mãe, minha cabeça tá 
estourando, porra! Cala essa boca! Eu vou 
acabar morrendo... [Pausa] Vou pegar o carro, 
viu? 
– (Mãe) Você já almoçou? 
– (Cícero) Ainda não, vou querer só ovo frito 
com feijão. Ovo com a gema mole, mas 
embaixo bem tostadinho. 
– (Mãe) Pra onde é que você vai com o carro? 
– (Cícero) Dar umas voltar por aí... 
– (Mãe) Esse meu filho... Cuidado na vida, 
meu filho. Amara [se dirigindo à empregada 
doméstica], prepara o ovinho frito dele, viu?! 
E bota na mesa que ele vai almoçar. 
 

 

Inconformado com as dores de cabeça e a inconveniência de sua mãe, Cícero se 

contorce sobre o sofá. Uma tarde de descanso e o “ovinho frito” preparado por Amara 

serão suficientes para que, a noite, esteja recuperado e pronto para voltar ao bordel. 

Provavelmente lhe parece justo passar o fim de semana entre sofás, carros e prostitutas, 

suas recompensas após uma semana de estudos no Recife. Sua mãe não interfere na 

liberdade “merecida” do filho e não se aborrece diante de suas grosserias ou porque ele 

se recusa a dizer para onde irá com o carro. 

As descrições do Baixio não estão distantes daquela que Gilles Deleuze faz de 

determinada seqüência de Umberto D (1952), filme de Vittorio De Sica: 

 
A jovem empregada entrando na cozinha de manhã, fazendo uma série de gestos 
maquinais e cansados, limpando um pouco, expulsando as formigas com um jato 
d’água, pegando o moedor de café, fechando a porta com a ponta do pé esticado. E, 
quando seus olhos fitam sua barriga de grávida, é como se nascesse toda a miséria do 
mundo (DELEUZE, 2007, p.10). 

 
 Dora, Cícero e a jovem empregada de De Sica preenchem o enquadramento não 

porque, dentro dele, se desdobram em ação e motivam o enquadramento seguinte. Os 

personagens do Baixio são desprestigiados quanto ao plot; não concentram nem liberam 

forças que façam movimentar as situações, tramas e aventuras da estória. Eles 



perambulam mais do que reagem. A imagem na qual ainda era possível aos personagens 

reivindicarem a origem da ação entrou em crise durante o pós-guerra, segundo Deleuze, 

com o aparecimento do neo-realismo italiano (década de 1940). Não que ela esteja 

extinta – os blockbusters norte-americanos, acreditamos, são as últimas expressões 

desta imagem –, mas foi superada5 quanto a sua capacidade de pensamento. 

 A empregada neo-realista, propõe Deleuze, é a imagem de uma situação ótico-

sonora pura, de um novo realismo cujo espectro não mais depende do movimento, da 

aflição frente aos perigos, do trem que, desgovernado, parece atropelar o espectador. A 

situação ótico-sonora pura é levada mais por “uma natureza e uma conversa 

absolutamente banais” e, por isso, a empregada da casa de Cícero preparando um 

“ovinho-frito-com-a-gema-mole-e-embaixo-bem-tostadinho” e a empregada de 

Umberto D olhando para sua barriga de grávida serão o essencial do roteiro. Mas o 

cinema não esteve sempre baseado em “descrições”, em situações óticas e sonoras? 

Essa não é a questão para Deleuze, “pois os personagens [no antigo realismo] reagiam 

às situações; mesmo quando uma delas se encontrava reduzida à impotência, era, em 

virtude dos acidentes da ação, atada e amordaçada” (op. cit., p.11). A impotência dos 

personagens em uma situação ótico-sonora pura qualifica a razão de ser desta imagem – 

os acontecimentos só lhes pertencem em parte, talvez porque a integridade do próprio 

acontecimento tenha se abalado, ou talvez porque se iniciou a percepção de que o 

personagem, de fato, não exerce muita influência sobre seus andamentos. 

 Segundo Deleuze, “tudo permanece real nesse neo-realismo” (op. cit., p.13). O 

fato de estes filmes estarem repletos de sujeitos “rodopiantes” – Dora xingando, Cícero 

espreguiçando sobre o sofá – expande as possibilidades de reconhecimento do lado do 

espectador. “Entre a realidade do meio e a da ação, não é mais um prolongamento motor 

que se estabelece, é antes uma relação onírica, por intermédio dos órgãos dos sentidos, 

libertos” (op. cit., p.13). Deleuze não sugere a substituição da ação cinematográfica por 

uma expressão “mais real” ou “mais realista”, as quais, sendo assim, poderiam atrair 

melhor a atenção do público. As situações ótico-sonoras puras, contudo, transpõem o 

público para a condição de imagem e, uma vez na tela do cinema, é levado a se envolver 

consigo mesmo. A assertiva de Bhabha a propósito das chances de revisão e 

                                                
5 Para Deleuze, o neo-realismo italiano aparta o que o filósofo designa como imagem-movimento (a 
imagem até então) e a imagem-tempo (desde então). O não uso destas terminologias no presente trabalho 
visa evitar um acúmulo de conceitos, seguindo conselho de Walter Benjamin – driblar “temos técnicos 
para conceitos que, excluindo essa única definição, não serão novamente usados” (BENJAMIN, 2004, 
p.27), embora estes sejam importantes para percorrer o pensamento de Deleuze.  



reconstrução inerentes ao estranhamento do enunciado encontra correspondência com 

Deleuze: “as situações mais banais ou cotidianas liberam ‘forças mortas’ acumuladas” 

(op. cit., p.16). 

O que é interessante acerca das situações ótico-sonoras deleuzianas se situa no 

instante histórico em que começou. Os primeiros filmes reconhecidos como neo-

realistas nasceram de uma Itália arrasada pela Segunda Guerra; de um país em ruínas, 

onde o povo passava fome e vivia atravessado pelas mais terríveis incertezas. Da crise, 

vem o interesse dos cineastas em filmar o povo, nas ruas, em suas casas, acordando bem 

cedo para ir trabalhar e juntando trocados para comprar uma bicicleta. Não significa que 

a Itália, até então, era uma nação perfeitamente próspera e que uma crise não se 

ocultava entre a normalidade da vida cotidiana. Mas o pós-guerra escancara problemas 

impossíveis de serem tomados como ficções – trata-se de uma crise muito grande para 

um povo muito pequeno e, sendo tão onipresente, não mais se alterna entrando e saindo 

das casas, mas permanecendo lá o tempo inteiro. 

Boa parte dos estudiosos do cinema concorda que praticamente todos os 

“cinemas novos”, sobretudo os terceiro-mundistas, eram extensões do que acontecia na 

Itália por volta de 1940 e 50. A diferença quanto ao surgimento dos novos realismos no 

Terceiro Cinema reside na constatação de que, antes dos cineastas se interessarem pelo 

povo, já existiam crises em demasia. No Brasil, por exemplo, não se vivenciou a 

“intensa tristeza” pós-guerra, mas, por outro lado, ruínas suficientes já se acumulavam 

país adentro, como os desertos nordestinos miseráveis, “inventados”6 ou não. Isto é, o 

cinema novo brasileiro não precisou “esperar” por uma crise: há muito que ela estava 

encravada na realidade da nação. De todo modo, imediatamente ou não, um cinema 

composto por situações ótico-sonoras puras emerge como resposta/reação às misérias da 

nação. A violência da vida cotidiana inspira os novos realismos. 

Se as imagens do banal – nunca a imagem banal – articulam (e são frutos de) um 

estranhamento, tanto da realidade quanto das imagens que não estranham nada, então, 

“se houvesse um cinema político moderno, seria sobre a seguinte base: o povo já não 

existe, ou ainda não existe... o povo está faltando” (op. cit., p.249). Um deslocamento 

da ação para a perambulação, em Deleuze, ocasiona o deslocamento, em Bhabha, do 

Grande Acontecimento para as “imperceptibilidades”, do que é ideologicamente 

                                                
6 Conceito de Albuquerque Jr. em: ALBUQUERQUE JR., Durval Muniz. A invenção do nordeste e 
outras artes. São Paulo: Cortez, 2001. 



majoritário em direção às minorias. O povo que falta introduz uma oposição às 

experiências holísticas de perpetuação do status quo. 

 
Sem dúvida essa verdade também valia para o Ocidente, mas eram raros os autores que 
a descobriam, pois estava escondida por mecanismos de poder e pelos sistemas de 
maioria. Em compensação, ela eclodia no Terceiro Mundo, onde as nações oprimidas, 
exploradas, permaneciam no estado de perpétuas minorias, em crise de identidade 
coletiva (op. cit., p.259). 

 
 O filósofo francês demarca o Terceiro Mundo como o lugar onde primeiro e com 

maior vigor o cinema problematizou os déficits de reconhecimento quanto ao povo em 

vivência cotidiana. Os cinemas do Tercerio Mundo e seus cineastas, quando em suas 

expressões pioneiras de novo realismo (a grande maioria durante o final dos anos 1950 

e início dos 60), retomavam Kafka, que, segundo Deleuze, “dizia que as literaturas 

menores, ‘nas pequenas nações’, deviam suprir uma ‘consciência nacional muitas vezes 

inativa e sempre em vias de degradação’, e cumprir tarefas coletivas, na falta de um 

povo”  (KAFKA apud op. cit., p.259). O que estava em jogo em plena insurgência 

destes filmes não se resumia a uma nova oferta de visibilidade, mas a própria invenção 

do povo. Quando Deleuze sugere o Povo que Falta como o horizonte político do 

cinema, diz respeito mais à falta de devir que a um povo já presente, mas invisível. 

 Cláudio Assis prioriza uma violência “brasileira” – “empírica”, se preferir – 

porque ela é abundante, mas, paradoxalmente, escapa ao olhar. Logo, reposicionando as 

reflexões de Bhabha e Deleuze, a decisão de filmar as aflições de Dora ou as 

brutalidades de Cícero vem, aproximadamente, da seguinte constatação: a violência não 

falta ao real, mas ela é escorregadia ao tato. As cenas do Baixio revelam uma 

preocupação com a deficiência de estranheza das imagens muito mais que com a 

evidência de coisas às quais estranhar. Sufocadas pela ocupação das violências do 

Primeiro Mundo, aquela que interessa a Assis precisa ser re-inventada para ser 

absorvida pelo pensamento do espectador. Dito de outra maneira, Dora e Margarida 

devem antes se atacar para que o público perceba que o banheiro não lavado é a razão 

da violência na cena. 

 
Pois não é em nome de um mundo melhor ou mais verdadeiro que o pensamento 
apreende o intolerável nesse mundo, é, ao contrário, porque o mundo é intolerável que 
ele não pode mais pensar um mundo, nem pensar a si próprio. O intolerável não é mais 
uma grande injustiça, mas o estado permanente de uma banalidade cotidiana. O homem 
não é um mundo diferente daquele no qual sente o intolerável e se sente encurralado 
(op. cit., p.205). 

 



 A situação ótico-sonora pura possibilita um acesso ao Povo Que Falta e, 

portanto, em sua dedicação ao cotidiano, transborda sua intenção política. Quando a 

imagem cinematográfica se apropria tão apaixonadamente do banal, o homem deixa de 

ser encurralado pela violência e esboça indícios de uma vontade de responder à ela. 

 
Se a banalidade cotidiana tem tanta importância, é porque, submetida a esquemas 
sensório-motores automáticos e já constituídos, ela é ainda mais capaz, à menor 
perturbação do equilíbrio entre a excitação e a resposta [...] de escapar subitamente às 
leis desse esquematismo e de se revelar a si mesma numa nudez, crueza e brutalidade 
visuais e sonoras que a tornam insuportável (op. cit., p.12, grifo nosso). 

 
 A banalidade da vida presente na imagem diferencia esta imagem, isto é, a torna 

não-banal. Há algo novo perpassando os bordéis e canaviais do Baixio, pois, se essa 

novidade já passou diante de nossos olhos fora do filme, ela escorregou pelas laterais e, 

quando retorna no cinema, é chocante. A violência do Baixio diz respeito a Cícero; não 

à jovem de treze anos, que estuprou embriagado, tampouco ao trabalhador rural, que 

atropelou ao dirigir freneticamente pelas estradas do Baixio. Cláudio Assis alcança a 

violência que desejou ao filmar Cícero se contorcendo com dores de cabeça sobre o sofá 

e esperando seu ovinho-frito-com-a-gema-mole-e-embaixo-bem-tostadinho. 
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