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CLÁUDIO ASSIS E SEU NORDESTE BESTIAL 

 
 
 
RESENHA  
 

Baixio das Bestas. Direção: Cláudio Assis. Ano: 2007. País: Brasil. Duração: 80’. Cor: Colorido. 
Censura: 18 anos. 

 

Por Silviana Mariz1 

 

 

Quem assiste a Baixio das Bestas talvez não tenha a melhor das impressões sobre o filme, 

principalmente se for algum saudosista das terras de Nosso Padim Ciço, Frei Damião ou Antônio 

Conselheiro, um desses que exibem altaneiros o lema orgulho de ser nordestino. E, na verdade, o 

filme, apesar de, em 2007, ter arrastado consigo seis premiações no Festival de Brasília e de ter ganho 

o Tigre de Ouro de Melhor Filme no Festival Internacional de Cinema de Roterdã, granjeou certa 

animosidade por parte de críticos de cinema no Brasil. Descrito como incômodo, dantesco, burlesco, 

preconceituoso, elitista, entre outros qualificativos que mais o depreciam do que o elogiam, Baixio das 

Bestas é, sem dúvida, um contrassenso: de palavras, de imagens e de sentidos. Rodrigo Carreiro, em 

resenha para o sítio Cine Repórter, parece ter oferecido a melhor síntese fílmica das técnicas 

empregadas na película, tida por muitos como rica em forma e pobre em conteúdo 

 

A estética de “Baixio das Bestas” não é, como se pode imaginar, despojada e 
irresponsável; pelo contrário, é meticulosa e sofisticada. Composições visuais e 
movimentos de câmera elegantes exprimem um autor de olho apurado. Há nítida 
preferência por planos fixos, que muitas vezes eliminam intencionalmente uma 
parte da ação (que ocorre, portanto, fora do quadro). Assis é também adepto de 
posições de câmera radicais, abusando de plongées em que a câmera olha de 
cima para baixo num ângulo de 180 graus (“a perspectiva de Deus”, diria 
Pauline Kael). 
Outra estratégia visual muito comum do diretor consiste em revelar aos poucos a 
íntegra de cada ação, com travellings laterais suaves. Esses movimentos 

                                                 
1 Doutoranda em Educação pela Universidade Federal do Ceará (UFC). Mestre em História Social (UFC). Professora da 
Universidade Vale do Acaraú (UVA) e Professora da Rede Estadual de Ensino do Ceará (SEDUC). E-mail: 
silvymariz@gmail.com.  
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freqüentemente revelam elementos novos, que põem a composição inicial do 
quadro em nova perspectiva e exige um ajuste na atenção do espectador – é 
preciso estar sempre atento para novidades, mesmo nas tomadas mais longas, em 
que nada parece acontecer. Além disso, o crítico Luiz Carlos Merten percebeu 
um detalhe extra que enriquece ainda mais a experiência da platéia: “Há sempre 
uma ação no primeiro plano, mas também há um fundo – gente que passa, 
ônibus, bicicletas, caminhões. É como se outras histórias estivessem correndo 
paralelamente”, escreve o crítico paulista (CARREIRO, 2008).   
 
 

Situado no contexto nacional do chamado Cinema de Retomada, Baixio das Bestas ora parece 

acompanhar o cenário cinematográfico nacional, ora parece dele destoar2. Se usa e abusa de cenas de 

violência e sexo por um lado, por outro, afunila essa perspectiva e inaugura uma seara bastante 

particular onde o absurdo e o grotesco parecem compor um binômio cuja presença é constante em suas 

obras. Comparando-o a outras obras fílmicas do mesmo período ou mesmo com Amarelo Manga, cuja 

autoria é do mesmo Cláudio Assis, é possível perceber, por exemplo, que em Baixio das Bestas a 

escolha já não é trabalhar com o cenário urbano; ao contrário, Assis se permite transpassar as fronteiras 

da cidade e principia uma renovação da renovação. Assim, se a maioria das películas do cinema de 

Retomada tem como cenário os espaços marginais da cidade3, favelas, comunidades periféricas, centros 

de reabilitação, presídios, Assis em Baixio das Bestas parece se contaminar pelo legado do Cinema 

Novo, em que os sertões compõem o labirinto através do qual é possível chegar a alguma compreensão 

sobre o Brasil4.   

Tendo-se lançado à direção de longas-metragens em 2003 com Amarelo Manga, Cláudio Assis 

pode ser considerado um jovem diretor. O engajamento e o interesse com a linguagem cinematográfica 

lhe tomaram o norte desde os tempos de quando ainda vivia em sua terra natal, Caruaru. Atuou 

protagonizando peças de grupos de teatro que se apresentavam em festivais espalhados pelo interior do 

                                                 
2 Sobre o cinema da Retomada, iniciado na segunda metade da década de 1990, pós-crise da Era Collor, ver Lúcia Nagib, O 

cinema da Retomada (2002), Fernanda Salvo, Cinema brasileiro da Retomada: da pobreza à violência na tela (2006) e 
Danielle dos Santos Borges, A Retomada do cinema brasileiro (2007).  
3 Há uma infinidade deles, mas destaco os que ficaram mais conhecidos: Quem matou Pixote? (1996) de José Joffily; O rap 

do Pequeno Príncipe contra as almas sebosas (2000), de Paulo Caldas e Marcelo Luna; Bicho de sete cabeças (2001) de 
Laís Bodansky; Madame Satã (2002), de Karim Aïnouz; e Cidade de Deus (2002), de Fernando Meirelles.  
4 Outros filmes contemporâneos do cinema da Retomada tomaram o espaço rural como cenário de suas histórias, é o caso de 
Central do Brasil (1998), de Walter Sales, Auto da Compadecida (2000), de Guel Arraes, Deus é Brasileiro (2003), de Cacá 
Diegues e Lisbela e o Prisioneiro (2003), de Guel Arraes. No entanto, ao contrário destes, Cláudio Assis em Baixio 
dispensou a esse lugar um tratamento nem um pouco cordial, “comicizado” ou açucarado como seus antecessores. Para o 
diretor pernambucano, a mesma virulência com que aborda as experiências humanas de tipos urbanos também é empregada 
no trato com as vivências humanas no campo. Quem se aproximou um pouco dessa perspectiva, de abordar o sertão 
desnudando-o de certo senso de piedade e de romanticidade, foi Karim Aïnouz com o Céu de Suely, estreado quase na 
mesma época que Baixio, em 2006.  
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país, mas só quando foi morar em Recife é que entrou em contato com cinema e participou de alguns 

movimentos de abertura de cineclubes em cursos universitários e em organizações comunitárias. 

Quando Baixio das Bestas veio, a direção de filmes já era uma atividade veterana em sua vida: desde 

1987, com Henrique, que Assis dirigia curtas e nessa atividade permaneceu até 2002, ano em que 

ganhou o prêmio do Ministério da Cultura (MINC) para filmes de baixo orçamento – enquanto Baixio 

das Bestas foi orçado em 1,2 milhões de reais, Amarelo Manga foi orçado em 500 mil5. 

Falar de Baixio das Bestas parece ser atividade quase inevitavelmente presa à de também 

comentar sobre Amarelo Manga. Não apenas pelo fato de terem o mesmo diretor-autor e por ter à 

frente da direção de fotografia a mesma pessoa (Walter Carvalho), as duas películas se assemelham no 

uso de uma linguagem mais dura, cortes de cena secos e o desenrolar de histórias embrutecidas e 

marcadas pela insensibilidade. A senda aberta por Assis para provocar atenção é a do choque e a da 

violência cínica. Se, em Amarelo Manga, as falas são mais carregadas de palavrórios depreciativos, em 

Baixio das Bestas são as imagens que liquidificam o estômago e a vista. Ambos os filmes arrastaram 

premiações dos festivais em que participaram: Amarelo Manga foi premiado em Miami (Melhor 

Fotografia do 7º Festival de Cinema Brasileiro de Miami em 2003), em Berlim (Melhor Filme no 

Fórum do Festival Internacional de Berlim em 2003) e no Brasil (10 premiações6 no Festival de 

Cinema do Ceará – Cine Ceará em sua 13ª edição, ocorrida também em 2003). Já Baixio das Bestas 

acumulou prêmios basicamente em dois festivais: o de Brasília em seis categorias e o de Roterdã7. 

Em que pese o conteúdo do filme, assistir Baixio das Bestas não nos leva a pensar exclusiva e 

exatamente no que faz ser o Nordeste ou sobre o que me faz ser o Nordeste. Baixio das Bestas é um 

daqueles filmes que tem o poder de evocar lembranças tão escondidas de quem, de alguma forma, 

viveu esse Nordeste louco, quebra-cabeça desconexo em que, quanto mais se tenta juntar as peças, mais 

elas fogem de alguma ordem lógica. Ao mesmo tempo também, faz-nos relembrar a certeza de que o 

campo, o meio rural, mesmo aparentando mornamente ser uma terra de marasmo, silencia em suas 

                                                 
5 Os dados biográficos de Cláudio Assis foram retirados de sítios da internet, por exemplo da Revista Criativa 
(www.criativa.com.br) e Folha de São Paulo (www.folha.uol.com.br).  
6 Amarelo Manga foi premiado nas seguintes categorias: melhor filme; melhor diretor; melhor ator (para Matheus 
Nachtergaele); melhor atriz (para Dira Paes); melhor roteiro; melhor fotografia; melhor edição; melhor trilha sonora; melhor 
direção de arte e melhor figurino; além de ter recebido uma premiação em dinheiro no valor de 15000 reais.  
7 É interessante perceber a trajetória inversa da premiação recebida pelos dois longas de Assis: com Amarelo Manga 
ocorreu a burlesca situação em Brasília em que o diretor pernambucano alfinetou com acusações nada delicadas o diretor 
Hector Babenco. Naquele ano, Amarelo Manga saiu tanto do Festival de Brasília quanto do Grande Prêmio TAM do 
Cinema brasileiro apenas com a premiação por Melhor Fotografia, que ficou a cargo de Walter Carvalho. Quando em 2007, 
Assis é reverenciado pelo Festival de Brasília e arrasta seis importantes premiações. 



 

 Crítica & Debates, v. 1, n. 1, p. 1-9, jul./dez. 2010 

4 

paisagens conflitos e relações de dominação; faz-nos atentar claramente para o fato de que não é apenas 

a cidade a ter o privilégio de ser essa explosão de confrontos e dores, caos e anseios de liberação. O 

Nordeste que o filme mostra, devorado pelo tempo e pelos homens, não foi totalmente tragado. Ainda é 

como se estivéssemos dentro da boca de algum gigante a ruminar lentamente este quadro cinzento, 

ainda hoje domínio da natureza, tão regido e marcado pela alternância seca/chuva. Nordeste que foi 

invisibilizado pelos shopping centers e aeroportos, pelas estações de metrôs e rotas glamourosas do 

turismo ‘nordestino’; mas que ainda está lá, talvez silenciosamente para nós, mas que se nos aproxima, 

esperneando para que saibamos que persiste em existir, no mesmo lugar, e o único intercâmbio possível 

é aquele que lhe propicia apenas o restolho das capitais, fruto de si mesmo8. 

Particularmente, o filme foi de uma exatidão cortante, daquelas que, ao terminar de assistir, o 

espectador não tem certeza do que viu; não tem certeza do que está pensando. O peso que é jogado na 

mente é tão grande, que simplesmente não se sabe querer nem sequer pensar sobre o que viu. 

Obviamente que escrevo de um lugar bem particular: mulher, historiadora, nascida e criada nestas 

terras cinematografadas por Cláudio Assis. Realidade exposta que, por vezes, pode ser entendida como 

uma denúncia do arcaísmo não apenas nordestino, mas brasileiro: machismo e embrutecimento 

masculino no trato com “suas” mulheres. Em várias entrevistas à época do lançamento, Assis alardeava 

o índice da violência cometida contra a mulher, principalmente em Pernambuco. De acordo com ele em 

entrevista à Revista Criativa, cujo público alvo é formado quase que maciçamente por mulheres, ele 

(se) defendeu:  

 
É uma denúncia, sim. Se olharmos as estatísticas da UNESCO, vemos que em 
Pernambuco, quase uma mulher por dia é morta por crimes passionais ou 
violência doméstica. Se você olhar o Brasil, é a mesma coisa. Algumas pessoas 
querem me enquadrar contra as mulheres por causa das cenas pesadas. Não é 
isso. Estamos discutindo a violência que existe na nossa cara e não enxergamos 
(SALOMÃO, 2007).  

                                                 
8 O cinema, um dos símbolos da modernidade, serve como pista para percebermos que o progresso nos sertões nordestinos tem se 
expressado mais na aquisição de tecnologias do que na mudança de mentalidades. Cláudio Assis, ao mostrar as festinhas dentro de um 
decadente cinema pornô da cidade, não poderia ter sido mais feliz na construção deste enunciado. Numa sequência de cenas, os rapazes, 
chamados pela crítica especializada de agroboys ou de burgueses do sertão, promovem um rendez-vous brutalizado com a prostituta 
interpretada por Dira Paes, nas quais há a referência ao clássico da pornochanchada nacional de Cláudio Cunha lançado em 1984, Oh! 

Rebuceteio! Os cinemas, na grande maioria das cidades do sertão, se tornaram apenas mais um reduto exclusivo dos machos-homens que 
para lá vão, em grupos, altivos e exalando o cheiro de seus colhões. Para mim, foi inevitável recordar o velho Cine Gadelha, de um 
amarelo morto e desbotado, lugar de encontro dos super-machos de Sousa (PB). Faltou apenas, em Baixio, o velho carro de propagandas 
que, ao som de Je t’aime moi non plus, atualizava os machões e suas respectivas esposas – cabras-cegas nesse jogo de encontrar o que não 
quer ser encontrado! – sobre “as mais modernas fitas de sexo explícito com eróticas histórias de fantasias e orgias.” O convite obviamente 
era feito somente aos homens da cidade, com a vantagem para aqueles que porventura chegassem mais cedo de poder prestigiar shows de 
strip-tease e sexo explícito com lindas garotas. Neste momento do filme, Assis aproxima tão intensamente ficção e realidade, ao ponto de 
se apropriar da ficção como espelho da realidade, chegando a uma fusão quase homogênea destes dois universos. 
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 Além dessa preocupação, é notório o objetivo de Assis em liquidificar qualquer certeza sobre 

alguma suposta apatia ou imobilidade dos cafundós do Nordeste do Brasil e, assim, atormentar seu 

espectador; afinal, se o fundamento maior do filme fosse seu caráter denuncista, tal missão poderia ter 

sido cumprida com menos ardor e violência. Mas, como diria Florestan Fernandes, ao biografar Caio 

Prado Júnior: “É ali (no autor) que está a chave do enigma. O impulso criador vem da pessoa. A obra é 

um produto” (apud AGUIAR, 2000, p. 40). E, ao que parece, essa é a opção de Cláudio Assis: 

escancarada em Amarelo Manga; confirmada em Baixio das Bestas. 

Portanto, à primeira vista, tem-se a impressão de que Cláudio Assis, ao revelar, com sua 

linguagem bastante particular, um Brasil-Nordeste embrutecido, feroz, voraz e ao mesmo tempo 

taciturno e modorrento, parece ter lido uma Maria Sylvia Carvalho Franco (1997) ou algum Raymond 

Williams (1989), para quem o campo não é em essência o lugar do recolhimento, da harmonia, da 

mansidão e da passividade. Mas não é preciso tanto. Bastaria apenas ter vivido e experimentado de 

alguma forma aquela realidade tão inimaginável para muitos, sobretudo para aqueles que pensam ser o 

interior do Nordeste uma espécie de vaga calma e inerte no oceano de caos social e pobreza advinda da 

seca e da espoliação de recursos públicos. E é neste ponto que reside a visão cíclica de Assis a respeito 

da história e da sociedade brasileira: para ele, o Nordeste colonial da cana-de-açúcar sobrevive em 

novos trapos no mesmo e em outros lugares (São Paulo, Minas Gerais): machismo, patriarcalismo, 

exploração humana até os limites mais insondáveis de nossa vã imaginação. 

Assim como em Amarelo Manga, Assis ainda parte do pressuposto de que o ser humano se 

resume a estômago e sexo. Em Baixio, esta premissa é ainda mais afunilada: seríamos apenas sexo. É o 

que nos rodeia e o que nos limita, é o que nos molda. Em Baixio, a decadência das usinas de cana 

parece acompanhar a decadência moral de seus habitantes, mas não há qualquer demonstração concreta 

e explícita deste pensamento; no entanto, não há como não relacioná-los: ao passo que vemos a pobreza 

circundando as pessoas, também vemos pessoas-bestas a circundar este ambiente e nele circular da 

forma mais medonha que possamos imaginar. 

Se nos perguntarmos o que leva aquelas pessoas a se tornarem bestas e a resposta mais 

imediata que nos ocorrer for realmente a da pobreza, miséria e decadência econômica, acrescentemos 

que também somos expostos às artimanhas de um pequeno grupo de rapazes “classe média” entupidos 

de pensamentos fascistoides. Apesar de, em meio àquela ilha de pobreza, ainda experimentarem alguns 

poucos privilégios, na verdade também são obrigados a conviver com o caos e a pobreza, porque eles 
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mesmos também são decadência: filhos de uma aristocracia de terras decadente, que viu de perto toda a 

fortuna ser consumida pelo tempo e pela superficial modernização.  

As usinas, símbolo maior de poder e prestígio social, sinônimos de prosperidade e riqueza 

desta região quase feudal, foram sendo relegadas à condição de grande conjunto de maquinários 

arcaicos e dispensáveis. E, boa parte desta aristocracia nordestina também foi sendo devorada pelo 

tempo juntamente com as usinas. Aristocracia e usina se transformaram um no espelho do outro. No 

filme, Everardo e seus amigos são os filhos dessa aristocracia que costumeiramente era dona suprema 

do Nordeste, mas que aos poucos foi se transformando em usinas.  

Mas, mesmo entendendo toda a bestialidade humana mostrada por Assis como real 

consequência da decadência econômica, ainda assim, talvez o mais arrebatador das atenções e dos 

instintos de quem vê o filme9 seja a exposição aos comportamentos que egocentricamente julgávamos 

ser típicos de uma juventude classe média urbana, arrogante e metida em vícios tão enaltecedores do 

ser macho brasileiro.  

E, talvez, a partir daí, possamos afirmar que, ao contrário do que muitos pensem, a lógica 

cruel e doentia que cerca a juventude classe média esteja para além dos espaços geográficos e, na 

verdade, componham a nossa condição humana mais infiltrada: a de sempre estarmos circundando 

algum estado vil e baixo de pura decadência. O ser humano talhado em tela fluida como se fosse algum 

tipo de usina de moer corpos e sensibilidades alheias. 

Senão o que dizer da dona do cabaré onde trabalham as três principais prostitutas da pequena 

cidade? E o que dizer então do velho pai-avô que cria Auxiliadora? No final, talvez concluamos que 

sejamos todos bestas e que este é o ponto que Assis queria atingir. Sendo todos bestas, homens e 

mulheres, às vezes preferimos (ou só conseguimos) ser presas a predadores; mas sempre bestas. 

Humanos que se bestializam meio que na tentativa de não sermos devorados pelo tempo, na relutância 

de resistirmos a nos tornar usinas.  

No filme, todos são bestas: Maninho, besta-derrotada pelo marasmo; o pai-avô; os rapazes da 

capital; e, mesmo as mulheres – bestas acuadas e principais presas dos únicos machos que ainda 

resistem naquele ambiente meio-morto ainda a transpirar sangue e suor. Todos os outros não passam de 

espantalhos dispostos pelos canaviais e bares do vilarejo, anônimos e quase-invisíveis.  

                                                 
9 E este é mais um aspecto chocante do filme! Cláudio Assis parece querer arrancar de dentro de nós o mesmo cinismo, arrogância e 
instintos de Everardo & cia. Aliás, aspecto muito bem captado por alguns telespectadores que conseguiram arrancar risos de onde 
simplesmente não tinha como existir. 
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Nordeste, terra decadente onde as pessoas parecem ter perdido o fio da meada que sai do 

embrenhado de pobreza humana e que nos levaria além: ao desenvolvimento, progresso e civilidade 

(mas a civilidade não se faz pela barbárie? Everardo e seu vocabulário rebuscado de jovem 

universitário, esboço de homem civilizado juntamente com seus amigos de Recife, cidade capital, 

saudosa Mauristaad...).  

E o filme mostra exatamente essas pessoas que se perderam loucamente no meio-fio da vida; 

no meio caminho do futuro prenhe de progresso. Como se fossem pipas soltas ao vento, aquelas 

pessoas também estão soltas em um chão duro e, tal qual ele, ressequidas. Há algum resquício de 

determinismo geográfico em Cláudio Assis? Falar de decadência geográfica seria falar de decadência 

humana?  O povo brasileiro seria, então, o avesso dos gregos e troianos? Naquele filme não há Ulisses 

nem Helenas. Como o próprio Everardo fala, ali só há cínicos e arrogantes: desejosos de serem 

realocados nas posições de prestígio que um dia pensaram lhes pertencer naturalmente; e que, ao 

perderem, não souberam se reinventar heróis. 

Ou talvez sejam, sim, heróis, pelo avesso, de alguma forma a resistirem e ainda a submeterem 

o que os cerca: com força, cinismo, violência; sem permitir que a dor do outro lhes pertença, coração, 

mente ou pele. A dor do outro é a confirmação de seu poder, a derrota do outro é a certeza de não terem 

sido tão derrotados assim pelo tempo, portanto, ainda continuam a se afirmar heróis. Algum Ulisses 

perdido num mar bem mais duro e seco que qualquer mar mediterrâneo: mar de canaviais que ardem 

em línguas de fogo e ares infernais. 

A menina Auxiliadora é a besta muda e taciturna que apenas se observa ser amansada pelo 

próprio avô. É aquela que a todos auxilia: à besta velha que a cria, aos sub-homens que, na ausência de 

qualquer possibilidade de se autofantasiarem, buscam no corpo da menina - labirinto inaudito e 

inexplorado de prazeres - o poço de translucidez e libertação do real que é parede. O frescor do jovem 

corpo de Auxiliadora é o moinho que amolece e entreabre um buraco no muro de ausências que é a 

vida dos tantos anônimos, até dela mesma. 

   O velho é avô, é pai, é presente que também é passado e se metamorfoseia presente mais 

uma vez, como se fosse algum caleidoscópio emperrado. É, acima de tudo, negociante. Negociante de 

sua família, de seu sangue, de seus brios e de sua sensatez. Na ausência de moedas, de dinheiro, de 

ouro, ou de qualquer outra coisa de valor que lhe reste dentro da sertaneja casa, abrigo e esconderijo, 

ele negocia o corpo da neta: relicário vivo de peles, sabores, texturas, odores... O corpo da neta, baú de 

especiarias raras na geografia daquele Nordeste miserável e faminto. Não é suficiente o que se explora 
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do trabalho precoce da neta: sabão, dedos, mãos e braços a se gastarem nos olhos d’água que resistem 

na região. Auxiliadora é precoce em tudo, assim como o Nordeste dos tempos coloniais.  

O ranço da cultura invasora inaugurada pelos portugueses em solo pindoretamense rasteja até 

hoje entre nordestinos: olhar, perscrutar, tatear, invadir, tomar, vilipendiar... por que não dizer 

estuprar?! Corpos. Estupra-se a terra, estupra-se o ventre. Territórios que são impelidos a maturarem 

antes do tempo, territórios que tão jovens carregam um semblante de cansaço. Cansaço advindo de 

derrotas e de dar-se de ombros e pernas.  

  Histórias de incesto e de homens que parecem sempre estar a enfrentar um jejum sem fim: 

famintos de poder, sedentos de domínio, sabem que a única posse que podem ter e o único território a 

que podem se lançar com toda força é o corpo das tantas mulheres (jovens ou não) que se mostram, se 

insinuam e se oferecem, mesmo quando não o intencionam fazer. E nelas, junto com as suas sementes, 

plantam e implantam a dor: o coito-expiação é uma espécie de partejar pelo inverso e em sentido 

contrário.     

Sem já poderem tomar as terras secas e inférteis, duras e ressequidas do Velho Norte, aos 

homens daquele vilarejo lhes resta tomar o corpo das mulheres, férteis, tenras; e que por vezes lhes são 

oferecidas na paisagem como único elemento rejuvenescedor, porque tudo o mais só lhes remete a 

memória ao passado, que confrontado com o presente, faz com que se sintam derrotados. Os únicos a 

terem quase total consciência de que não foram completamente derrotados são Everardo e seus amigos 

(mais Everardo, na verdade).  As mulheres são, então, a fonte inesgotável de juventude e poder, apenas 

mais uma parte da paisagem grotesca que compõe o quadro de decadência deste Nordeste assisiano e 

que é bestial. 
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